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Summary
Background:

Assessment of joint inflammation in clinical practice is based on physical examination. Imaging
modalities which allow soft tissues to be visualized may be helpful in making the assessment
impartial and to evaluate the severity of inflammation. The aim of the study was to compare
magnetic resonance imaging (MRI) and ultrasonography (USG) findings in visualizing joint
inflammation of the hand.

Material/Methods:

The study comprised 113 patients with chronic arthritis, of whom 88 patients had rheumatoid
arthritis (RA) and 25 arthritis of etiology unconnected with RA. MRI of the hand was performed
in 98 patients and USG of the hand in 86 patients. Sixty-four patients underwent both USG and
MRI. In the USG examinations a linear, high-frequency transducer of 5-9 MHz and a Color Doppler
option (CD-USG) were used. MRI was performed with a 1.5 T unit in the SE sequences T1, T1 with
fat saturation, and before and after Gd-DTPA injection. Assessed joints included the wrist joints,
metacarpophalangeal joints, and proximal and distal interphalangeal joints (1921 joints in total).
Tenosynovitis of the flexors and extensors was also evaluated.

Results:

MRI showed inflammation in 277 joints (16.6%) of 66 patients. The mean number of inflamed joints
found using MRI was 2.8 ± 2.9. US visualized synovitis in a larger number of joints (350, 23.9%)
in 63 patients. The mean number of inflamed joints found by USG was 4.1 ± 4.0. Increased blood
flow on CD-USG was seen in 202 joints (13.8%) of 72 patients. The difference between RA and nonRA patients as visible on MRI and USG were statistically significant. There were correlations in
showing joint inflammation between MRI and USG (τ = 0.64; p < 0.00001) and between CD-USG
and MRI (τ = 0.44; p < 0.00001) and concordance in showing flexor tendon sheath inflammation.

Conclusions:

MRI and USG both show inflammation of the joints. The concordance between the methods in
showing joint inflammation depends upon analyzing the features of inflammation. Availability and
the interpreters’ experience should be taken into account when choosing the optimal method.
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Wst´p
Przewlek∏e zapalenie b∏ony maziowej stawu prowadzi do jej
przerostu a w przypadkach o du˝ej aktywnoÊci zapalenia
do uszkodzenia powierzchni stawowych, jak ma to miejsce
w reumatoidalnym zapaleniu stawów (r.z.s.) [1]. O ile zmiany kostne w przebiegu r.z.s. mogà byç zobrazowane w badaniu rentgenowskim (Rtg.), ocena tkanek mi´kkich w praktyce klinicznej dokonywana jest w oparciu o subiektywne
badanie fizykalne [2, 3]. Poszukiwanie obiektywnych, nieinwazyjnych metod oceny zapalenia stawów zwróci∏o uwag´
badaczy na nowoczesne metody obrazowe, rezonans magnetyczny (MR) i ultrasonografi´ (USG) [4–13]. W wielu badaniach potwierdzono skutecznoÊç tych metod w wykrywaniu
i ocenie aktywnoÊci zapalenia b∏ony maziowej u chorych
z reumatoidalnym zapaleniem stawów [14–21]. Wykazano
zwiàzek pomi´dzy obj´toÊcià i przekrwieniem b∏ony maziowej w badaniach obrazowych a nasileniem zmian zapalnych w badaniach histopatologicznych [22, 23]. Badania
porównawcze pomi´dzy MR i USG w obrazowaniu zapalenia stawów sà nieliczne i cz´sto traktujà MR jako metod´
referencyjnà [24–28]. Niektóre doniesienia sugerujà jednak
wi´kszà czu∏oÊç USG w uwidacznianiu zapalenia b∏ony
maziowej [19, 28]. Celem pracy by∏o porównanie wykrywania zmian zapalnych w obr´bie stawów ràk za pomocà USG
i MR u chorych na przewlek∏e zapalenia stawów.

Materia∏ i metoda
W badaniu wzi´∏o udzia∏ 113 chorych na przewlek∏e zapalenie stawów, w tym 88 chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.) rozpoznane w oparciu o zmodyfikowane w 1987r. kryteria Amerykaƒskiego Towarzystwa
Reumatologicznego (American Collage of Rheumatology)
[29]. 25 chorych mia∏o przewlek∏e zapalenie stawów
o innej etiologii: ∏uszczycowe, reaktywne, w przebiegu
choroby zwyrodnieniowej, tocznia uk∏adowego i niesklasyfikowane. Kryterium w∏àczenia do badania by∏o aktywne zapalenie stawów ràk w obrazie klinicznym, wykluczano natomiast osoby w zaawansowanym stadium r.z.s.
z du˝ym zniekszta∏ceniem stawów uniemo˝liwiajàcym
w∏aÊciwe u∏o˝enie r´ki do badania MR. W ocenie klinicznej chorych zwracano uwag´ na czas trwania sztywnoÊci
porannej, liczb´ obrz´kni´tych stawów, ogólnà ocen´ choroby przez chorego wg VAS (Visual Analog Scale), wskaêniki
stanu zapalnego (OB. i CRP) i obecnoÊç RF. Wszyscy chorzy
wype∏nili kwestionariusz dla oceny stanu zdrowia (Health
Assessment Questionnaire, HAQ). Badanie uzyska∏o akceptacj´ lokalnej komisji etycznej. Chorzy wyrazili zgod´ na
przystàpienie do badaƒ.
U chorych wykonano MR i USG r´ki, w której stwierdzono
wi´ksze nasilenie zmian zapalnych w badaniu przedmiotowym. Zbadano ∏àcznie 1921 stawów. Badania MR i USG
wykonywano w czasie jednego dnia, w 16 przypadkach
w odst´pie do 7 dni. JeÊli wykonanie badaƒ w tym samym
dniu nie by∏o mo˝liwe, do czasu drugiego badania nie zmieniano sposobu leczenia. W opracowaniu protoko∏u badaƒ
opierano si´ na w∏asnych doÊwiadczeniach [30, 31] i doniesieniach dotyczàcych podobnej problematyki [10].
Badanie MR wykonano aparatem Magnetom 63 SP (firmy
Siemens) o nat´˝eniu pola 1.5Tesli, przy u˝yciu dost´pnej
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w pracowni cewki kolanowej. Warstwy o gruboÊci 3 mm
przeprowadzono w projekcji czo∏owej. Stosowano matryc´
256 x 512, pole widzenia 21cm. Obrazy uzyskano w sekwencji Spin Echo w czasie T1 zale˝nym oraz T1 zale˝nym
z saturacjà t∏uszczu, przed i po podaniu kontrastu GDDTPA (Magnevist, firmy Schering) w dawce 0.1 mmol/kg.
Podczas badania chorych uk∏adano na brzuchu w mo˝liwie
najwygodniejszej pozycji z koƒczynà górna wyciàgni´tà
w osi cia∏a nad g∏owà. Czas badania wynosi∏ ok. 30 minut.
Badania archiwizowano w postaci wydruków na kliszy.
Ocena zmian by∏a prowadzona przez osob´ z wieloletnim
doÊwiadczeniem w dziedzinie MR narzàdu ruchu, w tym
w ocenie r´ki u chorych na r.z.s., nie majàcà dost´pu do
wyników innych badaƒ (RA).
W czasie analizowania zdj´ç oceniano nadgarstek na trzech
poziomach, tzn. w stawie promieniowo-nadgarstkowym,
Êródnadgarstkowym i nadgarstkowo-Êródr´cznym, stawy
Êródr´czno-paliczkowe (MCP), mi´dzypaliczkowe bli˝sze
(PIP), dalsze (DIP). Liczba badanych stawów wynosi∏a 17.
Oceniano nast´pujàce zmiany:
1. liczb´ stawów z cechami zapalenia b∏ony maziowej
zgodnymi z wytycznymi grupy roboczej OMERACT MRI
w reumatoidalnym zapaleniu stawów [32] (Ryc. 1a,b,c),
2. obecnoÊç zapalenia pochewek Êci´gnistych prostowników,
3. obecnoÊç zapalenia pochewek Êci´gnistych zginaczy
(Ryc. 2a,b).
Badanie USG wykonano aparatem Sonoline Elegra
(firmy Siemens, Niemcy). U˝ywano g∏owicy liniowej
o cz´stotliwoÊci 5–9 MHz i opcji kolorowego Dopplera
(colour Doppler, CD) i Dopplera mocy (power Doppler,
PD). Zastosowano nast´pujàce ustawienia CD i PD: pulse
repetition frequency (PRF) 868Hz lub 551Hz dla ma∏ych
stawów, filtr wolnego przep∏ywu (low flow), i wzmocnienie tu˝ poni˝ej granicy artefaktów (zwykle ok. 70dB).
Rejestrowano obecnoÊç przep∏ywu naczyniowego w b∏onie
maziowej w badaniu CD a w przypadku braku sygna∏u
w PD. Oceniano stawy nadgarstka na trzech poziomach
podobnie jak w badaniu MR, stawy MCP, PIP i DIP. Liczba
badanych stawów wynosi∏a 17. Badanie wykonywano
w przekrojach poprzecznych i pod∏u˝nych. Czas badania
wynosi∏ ok. 20 min. Ocena obrazu USG by∏a prowadzona
przez dwie osoby z doÊwiadczeniem w ocenie ultrasonograficznej narzàdu ruchu, nie majàce dost´pu do innych
badaƒ (MS-K, AC). Ostateczny wynik ustalano przez
zgodnoÊç.
Oceniano nast´pujàce zmiany:
1. liczb´ stawów z pogrubieniem i obni˝eniem echogenicznoÊci b∏ony maziowej w badaniu B-mode [33] (Ryc. 3a, 4a),
2. liczb´ stawów ze wzmo˝onym przep∏ywem naczyniowym w b∏onie maziowej w badaniu CD. Stopieƒ przekrwienia okreÊlano wg nast´pujàcej metody: 0 – brak
przep∏ywu naczyniowego, 1 – widoczne pojedyncze
naczynia, 2 – naczynia widoczne w kilku miejscach
w obr´bie b∏ony maziowej, 3 – liczne naczynia w obr´bie
ca∏ej b∏ony maziowej (Ryc. 3b, 4b),
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Figure 1. MRI of the right hand of a patent with rheumatoid arthritis. T1-weighted (a) and T1-weighted fat-saturated scan (b). Increased volume of
the synovium of the wrist joints, metacarpophalangeal II and V joints, proximal interphalangeal III and IV joints, with enhancement after
A
gadolinium injection (c).
Rycina 1. MR prawej r´ki u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów w obrazie T1 zale˝nym (a) i T1 zale˝nym z saturacjà t∏uszczu (b). Pogrubienie
b∏ony maziowej stawów nadgarstka, stawu Êródr´czno-paliczkowego II i V, mi´dzypaliczkowego bli˝szego III i IV, ulegajàce wzmocnieniu
B
po podaniu kontrastu (c).

A

B

Figure 2. T1-weighted fat-saturated MRI scan of the rheumatoid hand (a). Thickening of the inflamed flexor tendon sheaths with contrast enhancement (b).
Rycina 2. Zapalenie pochewek zginaczy w obrazie MR T1 zale˝nym z saturacjà t∏uszczu (a) i T1 zale˝nym z saturacjà t∏uszczu po podaniu kontrastu (b).
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Figure 3. Longitudinal USG scan of the metacarpophalangeal joint from the dorsal side, the same hand as presented on fig. 1. Thickening and
edema of the synovial membrane lifts the outline of the joint capsule (a). Marked hyperemia of the synovium on CD-USG image (b).
Rycina 3. Obraz USG stawu Êródr´czno-paliczkowego II od strony grzbietowej w projekcji pod∏u˝nej, r´ka przedstawiona wczeÊniej na ryc. 1.
Pogrubienie i obrz´k b∏ony maziowej uwypukla zarys w∏óknistej torebki stawowej (a). Znacznie wzmo˝ony przep∏yw naczyniowy w obr´bie
b∏ony maziowej w badaniu CD (b).

A

B

Figure 4. Longitudinal US scan of the wrist from the dorsal side. Edema of the synovial membrane of the radiocarpal joint (a). Marked hyperemia
of the synovium visible on CD-USG image (b).
Rycina 4. Obraz USG nadgarstka od strony grzbietowej w projekcji pod∏u˝nej. Obrz´k b∏ony maziowej stawu promieniowo-nadgarstkowego (a).
W badaniu PD widoczny znacznie wzmo˝ony przep∏yw naczyniowy (b).

A

B

Figure 5. US image of the inflamed flexor tendon sheath, the same hand as presented on fig. 2. Thickening and edema of the tendon sheath (a),
with hyperemia visible on CD-USG (b).
Rycina 5. Obraz USG zmienionej zapalnie pochewki Êci´gien zginaczy palców, r´ka przedstawiona w badaniu MR na ryc. 2. Pogrubienie i obrz´k
pochewki (a), z widocznym jej przekrwieniem w badaniu PD (b).

3. obecnoÊç zapalenia pochewek Êci´gnistych prostowników
(Ryc. 5a,b),
4. zapalenie pochewek Êci´gnistych zginaczy.
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Analiza statystyczna
Do analizy statystycznej wykorzystano program Statistica
(wersja 5.1, 1997r., Statsoft). W analizie obrazów MR i USG,
do przedstawienia liczebnoÊci grup dla okreÊlonej liczby
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zmienionych zapalnie stawów, zastosowano tabele wielodzielcze. W ocenie wspó∏zale˝noÊci pomi´dzy MR i USG
wykorzystano wspó∏czynnik tau Kendalla. ZgodnoÊç mi´dzy
metodami w wykrywaniu zmienionych zapalnie stawów
wyliczono testem Cohen’s Kappa. ZdolnoÊç metod do wykrywania zapalenia pochewek Êci´gien oceniono za pomocà
testu chi2 Mc Nemary. Dla wykazania ró˝nic w wykrywaniu
zmian zapalnych w stawach pomi´dzy poszczególnymi metodami zastosowano test kolejnoÊci par Wilcoxona. Ró˝nice
pomi´dzy grupami zapalenia (r.z.s. i nie r.z.s.) w obr´bie
metod wykazano przy u˝yciu testu U Manna-Whitney’a.

Wyniki
Dane kliniczne
Grup´ stanowi∏o 81 kobiet i 32 m´˝czyzn w wieku od 15
do 77 lat (Êrednio 53.4 lata). Czas trwania choroby wynosi∏
Êrednio 4.0 lata (od 2 miesi´cy do 25.5 lat). U 43 chorych
z badanej grupy czas trwania sztywnoÊci porannej przekracza∏ 1 godz. Ârednia liczba obrz´kni´tych stawów wynosi∏a
5.9 ± 3.8. W badaniach laboratoryjnych podwy˝szone
wartoÊci OB stwierdzono u 84, CRP u 52 osób. ObecnoÊç
RF wykazano u 54.9% chorych. 53 osoby przyjmowa∏y leki
z grupy DMARDs (Disease Modyfing Antirheumatic Drugs),
47 otrzymywa∏o leki steroidowe. Dane kliniczne i laboratoryjne przedstawia tabela 1.

MR
W badaniu MR oceniono 1666 stawów u 98 chorych, w tym
1292 stawów u 76 chorych na r.z.s. i 374 stawy u 22 chorych
na zapalenie stawów o innej etiologii. Pogrubienie b∏ony
maziowej i wzmocnienie po podaniu kontrastu w MR uwidoczniono w 277 stawach (16.6%) u 66 osób. Ârednia liczba
zmienionych zapalnie stawów w obr´bie r´ki wynios∏a 2,8

± 2,9 (max.12). U 32 osób nie stwierdzono zapalenia b∏ony
maziowej stawów. W grupie tej znalaz∏o si´ 19 chorych z zapaleniem stawów o etiologii innej ni˝ r.z.s., wÊród których
niewielkie wzmocnienie po podaniu kontrastu w obr´bie
torebki stawowej zaobserwowano u dalszych 10 osób.
Brak cech zapalenia stawów, w tym równie˝ wzmocnienia
po podaniu kontrastu stwierdzono u 12 chorych, w tym 3
z grupy r.z.s. i 9 z grupy nie r.z.s. U tych osób nie wykazano
równie˝ zapalenia w obr´bie pochewek Êci´gien.
Porównujàc grupy o ró˝nej etiologii zapalenia stawów
stwierdzono istotnà statystycznie ró˝nic´ w iloÊci zmienionych zapalnie stawów widocznych w badaniu MR
(p<0.00001). Ârednia liczba stawów z cechami zapalenia
wynios∏a w grupie r.z.s. 3.54 ± 2.87 a w grupie nie r.z.s.
0.36 ± 1.05 (Ryc. 6).
Zapalenie pochewek zginaczy uwidoczniono u 54 chorych,
w tym u 49 z grupy r.z.s. i 5 z grupy nie r.z.s. Zapalenie
pochewek prostowników stwierdzono u 27 osób. Wszystkie
przypadki zapalenia pochewek prostowników nale˝a∏y do
grupy r.z.s. Wyniki zamieszczono w tabeli 2.

USG
B-mode
W badaniu USG oceniono 1462 stawy u 86 osób, w tym 1173
stawy u 69 chorych na r.z.s. i 289 stawów u 17 chorych na
zapalenie stawów o innej etiologii. Obrz´k i pogrubienie b∏ony
maziowej stwierdzono w 350 stawach (23.9%) u 63 osób.
Ârednia liczba zmienionych zapalnie stawów wynios∏a 4.1
± 4.0 (max.17). WÊród pozosta∏ych 23 chorych u 5 uwidoczniono obecnoÊç wysi´ku do stawów, u 7 zapalenie pochewek
zginaczy, u 3 zapalenie pochewek prostowników. U 13 osób nie
wykazano ˝adnych zmian zapalnych w badaniu USG (Tab. 2).

Table 1. Group characteristics.
Tabela 1. Charakterystyka grupy.
LiczebnoÊç (n)

ogółem 113

MR 98

US 86

Płeç

81 K

Wiek (lata)

15 – 77

Rozpoznanie

88 r.z.s.
25 inne (łuszczycowe, reaktywne, choroba
zwyrodnieniowa, toczeƒ układowy, niesklasyfikowane)

Czas trwania choroby

2 mies. – 25.5 lat

Leczenie: LMPCh (n)

53 (46.9%)

steroidy (n)

47 (41.6%)

32 M
Êrednio 53.4 ± 13.6

Êrednio 4.0 lat ± 5.75

Liczba obrz´kni´tych stawów

0 – 14

Czas trwania sztywnoÊci porannej > 1 godz. (n)

43

HAQ score (0–3)

0 – 2.8

Êrednio 0.9 ± 0.65

Ocena choroby VAS (0–10cm)

1 – 10

Êrednio 5.7 ± 2.1

OB (mm/godz.)

2 – 160

Êrednio 45.1 ± 38.0

CRP (mg/dl)

0.1 – 26.3

Êrednio 2.3 ± 3.8

ObecnoÊç RF (n)

62 (54.9%)

Êrednio 5.9 ± 3.8
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Zapalenie b∏ony maziowej w MR
liczba stawów

12
10
8

Figure 6. MRI of hand joints in arthritis groups of various etiology.
In the non-RA group, which is not homogenous, synovitis
is visible in only a few patients. The number of joints
with synovitis is higher in the RA group than in the
non-RA group, which is statistically significant with
p<0.00001).
Rycina 6. MR stawów ràk w grupach o ró˝nej etiologii zapalenia.
W niejednorodnej grupie nie r.z.s. zapalenie b∏ony maziowej
widoczne jest jedynie u kilku chorych. Liczba stawów
z zapaleniem b∏ony maziowej jest istotnie statystycznie
wy˝sza w grupie r.z.s. (p<0.00001).

6
4
2
0
-2

nie r.z.s.

r.z.s.

Grupa
Mediana

25%-75%

Min.-Maks.

Table 2. Inflammatory changes observed in MRI and US.
Tabela 2. Zmiany zapalne stawów i pochewek Êci´gien obserwowane w RM i USG.
Cechy zapalenia b.m.*
MR pogrubienie b.m., wzmocnienie kontrastowe

MR wzmocnienie kontrastowe
MR zapalenie pochewek:
zginaczy

prostowników

Liczba chorych
n (%)

Liczba stawów w grupie
n (%) Êrednia ± odch. stand.)

ogółem 66 (67.3)
r.z.s. 63 (82.9)
nie r.z.s. 3 (13.6)

277 (16.6) 2.8 ± 2.9
269 (20.8) 3.54 ± 2.87
8 (2.1) 0.36 ± 1.05

ogółem 86 (87.8)
r.z.s. 73 (96)
nie r.z.s. 10 (45.5)

478 (28.7) 4.9 ± 3.6
438 (33.9) 5.8 ± 3.4
40 (10.7) 1.8 ± 2.2

ogółem 54 (55.1)
r.z.s. 49 (64.5)
nie r.z.s. 5 (22.7)
ogółem 27 (27.6)
r.z.s. 27 (35.5)
nie r.z.s. 0 (0)

Pogrubienie i obni˝enie echogenicznoÊci b.m. B-mode

ogółem 63 (73.3)
r.z.s. 62 (69.9)
nie r.z.s. 1 (5.9)

350 (23.9) 4.1 ± 4.0
349 (29.8) 5.06 ± 3.9
1 (0.35) 0.06 ± 0.24

Wzmo˝ony przepływ naczyniowy CD

ogółem 72 (83.7)
r.z.s. 66 (95.7%)
nie r.z.s. 6 (35.3)

202 (13.8) 2.3 ± 2.3
194 (16.5) 2.8 ± 2.3
8 (2.8) 0.5 ± 0.8

USG zapalenie pochewek:
zginaczy

prostowników

ogółem 42 (48.8)
r.z.s. 38 (55.1)
nie r.z.s. 4 (23.5)
ogółem 32 (37.2)
r.z.s. 30 (43.5)
nie r.z.s. 2 (11.8)

ZgodnoÊç w obrazowaniu zapalenia b.m. w B-mode i MR

37 (57.8)

ZgodnoÊç w obrazowaniu zapalenia b.m. w CD i MR

26 (40.6)

ZgodnoÊç w uwidacznianiu pochewek zginaczy w USG i MR

50 (78.1)

ZgodnoÊç w uwidacznianiu pochewek prostowników w USG i MR

51 (79.7)

*b.m. = błona maziowa
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Stwierdzono istotnà statystycznie ró˝nic´ w liczbie stawów
z pogrubieniem i obrz´kiem b∏ony maziowej w badaniu
USG pomi´dzy grupà r.z.s. i nie r.z.s. (p<0.00001). Ârednia
liczba zmienionych stawów w grupie r.z.s. wynios∏a 5.06
± 3.9 natomiast w grupie nie r.z.s. 0.06 ± 0.24 (Ryc. 7).
Zapalenie pochewek zginaczy stwierdzono w badaniu USG
u 42 chorych, w tym 38 w grupie r.z.s. i 4 w grupie nie r.z.s.
32 osoby mia∏y zapalenie pochewek prostowników w tym
30 w grupie r.z.s. i 2 w grupie nie r.z.s. (Tab. 2)
CD
ObecnoÊç przep∏ywu naczyniowego uwidoczniono w badaniu CD u 72 (83.7%) chorych, w 202 (13.8%) stawach. Ârednia
liczba stawów ze wzmo˝onym przep∏ywem naczyniowym
wynios∏a 2.3 ± 2.3 (max. 10). Dla grupy r.z.s. wartoÊci te
wynios∏y odpowiednio: liczba chorych z widocznym w badaniu CD przep∏ywem naczyniowym 66 (95.7%), liczba zmienionych stawów 194 (16.5%), Êrednia liczba zmienionych
stawów 2.8 ± 2.3. W grupie nie r.z.s. przep∏yw naczyniowy uwidoczniono u 6 chorych (35.3%), w 8 (2.8%) stawach,
Êrednio 0.5 ± 0.8 (max. 3) (Tab. 2). Ró˝nica mi´dzy grupami
w liczbie stawów z przep∏ywem naczyniowym by∏a istotna
statystycznie z p<0.00001 (Ryc. 8).
Porównanie MR z USG
U 64 osób wykonano zarówno badanie USG jak i MR.
Stwierdzono wysokà wspó∏zale˝noÊç pomi´dzy B-mode
i MR w uwidacznianiu stawów z cechami zapalenia b∏ony

maziowej (wspó∏czynnik korelacji τ = 0.64; p < 0.00001)
(Ryc. 9), oraz przeci´tnà wspó∏zale˝noÊç pomi´dzy CD i MR
(τ = 0.44; p < 0.00001) (Ryc. 10). Przedstawienie wyników
w postaci tabeli wielodzielczej pozwala na dok∏adniejszà
analiz´, z której wynika, ˝e zgodnoÊç w uwidacznianiu liczby zapalnie zmienionych stawów pomi´dzy USG i MR dotyczy tylko 57.8% przypadków (37 chorych) (zgodnoÊç z testu
Cohen’s Kappa wynosi 0,44). (Tab. 3). Mo˝e to wynikaç
z przewagi jednej z metod w uwidacznianiu zmian stawowych. Porównujàc USG i MR stwierdzono istotnà statystycznie ró˝nic´ w zdolnoÊci metod do wykrywania zapalenia
b∏ony maziowej okreÊlonej w MR jako pogrubienie i zmocnienie po podaniu kontrastu a w USG jako przerost i obrz´k
b∏ony maziowej (p=0.0018). Przyjmujàc te cechy zmian jako
wskaênik zapalenia Êrednia liczba zmienionych stawów
by∏a wi´ksza w badaniu USG ni˝ w badaniu MR (5.06 vs
3.54). Odwrotnie, przyjmujàc jako zapalenie b∏ony maziowej wzmo˝ony przep∏yw naczyniowy w badaniu CD, statystycznie wi´cej zmienionych zapalnie stawów uwidoczniono w badaniu MR (3.54 vs 2.8, p=0.033). Zatem przewaga
jednej metody nad drugà wynika z analizowanych cech
zapalenia b∏ony maziowej (Ryc. 11).
Pochewki Êci´gien
W grupie osób zbadanych zarówno w USG i MR badanie
MR uwidoczni∏o zapalenie pochewek zginaczy w 33 (51.6%)
przypadkach. Porównanie wyników z badaniem USG (zapalenie pochewek zginaczy widoczne u 31 osób) nie wp∏yn´∏o
istotnie statystycznie na zmian´ rozpoznaƒ (p=0.79)
(Tab. 4, ryc. 12). W przypadku zapalenia pochewek
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Figure 7. USG of the hand joints with arthritis of various etiology.
Similar to MRI, synovitis is visible in only a few patients of
the non-RA group. The number of joints with synovitis is
higher in the RA group than in the non-RA group, which is
statistically significant with p<0.00001).
Rycina 7. USG (B-mode) stawów ràk w grupach o ró˝nej etiologii
zapalenia. Podobnie jak w badaniu MR w grupie nie r.z.s.
zapalenie b∏ony maziowej widoczne jest jedynie u kilku
chorych. Liczba stawów z zapaleniem b∏ony maziowej jest
istotnie statystycznie wy˝sza w grupie r.z.s. (p<0.00001).
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Figure 8. CD-USG of the hand joints with arthritis of various etiology.
The number of joints with synovial hyperrhemia is higher in
the RA group than in the non-RA group, which is statistically
significant with p<0.00001).
Rycina 8. Badanie CD USG stawów ràk w grupach o ró˝nej etiologii
zapalenia. Liczba stawów ze wzmo˝onym przep∏ywem
naczyniowym jest istotnie statystycznie wy˝sza w grupie
r.z.s. (p<0.00001).
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Figure 9. Scatter-plot of the number of inflamed joints visible on MRI
and USG. The correlation in showing joints with synovitis is
0.64 (p<0.00001).
Rycina 9. Wykres rozrzutu licznoÊci zmienionych zapalnie stawów
w badaniu USG i MR. Korelacja w uwidacznianiu stawów
z cechami zapalenia wynosi 0.64 (p<0.00001).
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Figure 10. Scatter-plot of the number of inflamed joints visible on
CD-USG and MRI. The correlation in showing joints with
synovitis is 0.44 (p<0.00001).
Rycina 10. Wykres rozrzutu licznoÊci zmienionych zapalnie stawów
w badaniu CD USG i MR. Korelacja w uwidacznianiu
stawów z cechami zapalenia wynosi 0.44 (p<0.00001).
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Figure 11. Number of inflamed joints in MRI, US, and CD-USG. Synovial
thickening and edema are visible in USG more often in
the RA group than synovial thickening with post-contrast
enhancement in MRI and synovial hyperrhemia in CD-USG.
Rycina 11. Liczba stawów z cechami zapalenia w MR, USG i CD USG.
Pogrubienie i obrz´k b∏ony maziowej w badaniu USG jest
zmianà stwierdzanà w grupie r.z.s. cz´Êciej ni˝ pogrubienie
b∏ony maziowej i wzmocnienie po podaniu kontrastu w badaniu MR oraz przekrwienie b∏ony maziowej w badaniu CD.

prostowników MR uwidoczni∏o zmiany u 17 (26.6%) osób
natomiast USG u 26 (40.6%) osób, co stanowi ró˝nic´ istotnà
statystycznie z p=0.02 (Tab. 5, ryc. 13). W przeciwieƒstwie
do zapalenia pochewek Êci´gnistych zginaczy, MR nie
uwidoczni∏o zapalenia pochewek Êci´gnistych prostowników równie dobrze jak USG. A˝ 42,3% chorych z zapaleniem pochewek prostowników w badaniu USG nie mia∏o
cech zapalenia prostowników w MR.
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USG
0

MR

Figure 12. Diagram of the agreement between MRI and USG in
visualizing flexor tendon sheaths. The median columns
show coincidental results, the lateral columns differences.
Rycina 12. Wykres zgodnoÊci pomi´dzy MR i USG w uwidacznianiu
zapalenia pochewek zginaczy. Ârodkowe kolumny
przedstawiajà wyniki zgodne, poboczne – wyniki
rozbie˝ne.

Dyskusja
Podstawà doboru terapii i oceny skutecznoÊci leczenia
w zapaleniach stawów jest w∏aÊciwe okreÊlenie aktywnoÊci
choroby [34], w której kluczowà rol´ odgrywa badanie fizykalne stawów [35]. W celu obiektywizacji oceny fizykalnej
wykonuje si´ badania obrazowe, wÊród których jedynie MR
i USG pozwalajà ma wartoÊciowà ocen´ tkanek mi´kkich
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[25, 26, 36]. Przedstawione badanie podj´to w celu porównania obu metod w zakresie obrazowania zapalenia stawów ràk. Lokalizacja zmian w obr´bie ràk jest najcz´Êciej
spotykana w reumatoidalnym zapaleniu stawów, dlatego
chorzy z takim rozpoznaniem stanowià w prezentowanym
badaniu najliczniejszà grup´.

W badanej grupie chorych zapalenie b∏ony maziowej
w obrazie MR stwierdzono u 66 chorych. U 32 chorych nie
uwidoczniono zmian zapalnych w obr´bie b∏ony maziowej. W badaniu USG brak zmian zapalnych w obr´bie stawów stwierdzono u 23 chorych. W grupie osób zbadanych

40
35
Liczba obserwacji

W przedstawionym badaniu pogrubienie i obrz´k b∏ony
maziowej w obrazie B-mode USG stwierdzono w 23.9%
z 1462 zbadanych stawów a obecnoÊç wzmo˝onego
przep∏ywu naczyniowego w b∏onie maziowej wykazano w 13.8% stawów (w grupie r.z.s. odpowiednio 29.8%
i 16.5%). We wczeÊniej prezentowanych pracach odsetki te
sà wi´ksze, co wynika zapewne z innego sk∏adu grup badanych chorych (tylko r.z.s.), jak i rodzaju obj´tych badaniem
stawów [21, 28]. W obecnej pracy dla celów porównawczych z MR wybrano nie tylko chorych na r.z.s. ale i innych
z klinicznymi cechami zapalenia stawów ràk. Z podobnych
powodów liczba stawów z pogrubieniem i wzmocnieniem
kontrastowym w MR (14.6%) jest w prezentowanej pracy
ni˝sza ni˝ we wczeÊniejszych doniesieniach [21].
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Figure 13. Diagram of the agreement between MRI and USG in
visualizing extensor tendon sheaths. The median columns
show coincidental results, the lateral columns differences.
Rycina 13. Wykres zgodnoÊci pomi´dzy MR i USG w uwidacznianiu
zapalenia pochewek prostowników. Ârodkowe kolumny
przedstawiajà wyniki zgodne, poboczne – wyniki rozbie˝ne.

Table 3. Comparison of the number of joints with synovitis in MRI and B-mode.
Tabela 3. Porównanie liczby stawów z zapaleniem b∏ony maziowej w RM i B-mode*.
Liczba stawów z pogrubieniem b.m**
i wzmocnieniem kontrastowym w MR

Liczba stawów z pogrubieniem i obni˝eniem echogenicznoÊci błony maziowej w B-mode
0

1–2

3–5

6–7

8–

suma

0

16

4

1

2

1

24

1–2

2

5

2

0

1

10

3–5

2

2

13

5

1

23

6–7

0

0

0

1

4

5

8–

0

0

0

0

2

2

suma

20

11

16

8

9

64

*Na przeci´ciu komórek równowa˝nych znajdujà si´ liczby chorych z danà liczbà zmian
*On the cross-section of the equivalent cells there are a number of patients with the same number of inflamed joints
**błona maziowa
**synovium
Table 4. Comparison of flexor tenosynovitis frequency in MRI and
USG.
Tabela 4. Porównanie cz´stoÊci wyst´powania zapalenia pochewek
zginaczy w MR i USG.
Zapalenie pochewek
zginaczy w MR
(n chorych)

Zapalenie pochewek zginaczy
w USG (n chorych)
Nie

Tak

Nie

25

6

31

Tak

8

25

33

31

suma

Suma

Table 5. Comparison of extensor tenosynovitis frequency in MRI and
USG.
Tabela 5. Porównanie cz´stoÊci wyst´powania zapalenia pochewek
prostowników w MR i USG.
Zapalenie pochewek
prostowników w MR
(n chorych)

Zapalenie pochewek prostowników
w USG (n chorych)
Nie

Tak

suma

Nie

36

11

47

33

Tak

2

15

17

64

suma

38

26

64
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zarówno w USG jak i MR 16 chorych nie mia∏o zmian
zapalnych w stawach w obu metodach. Wskazuje to na
nieswoistoÊç badania przedmiotowego, w którym cechy
zapalenia stawów ràk stwierdzono u wszystkich chorych.
Potwierdza równie˝ potrzeb´ obiektywizacji oceny zapalenia stawów za pomocà metod obrazowych. Na niskà
czu∏oÊç i swoistoÊç badana przedmiotowego w odniesieniu
do USG wskazywa∏y równie˝ wyniki wczeÊniejszych badaƒ
[9, 36]. Ró˝nic´ pomi´dzy ocenà fizykalnà a wynikami USG
i MR mo˝na t∏umaczyç nadinterpretacjà w badaniu fizykalnym zmian o charakterze zapalenia pochewek Êci´gien oraz
przyj´ciem jako cechy zapalenia w metodach obrazowych
pogrubienia i obrz´ku b∏ony maziowej. Tym samym zmiany o charakterze wysi´ku zostajà automatycznie wykluczone z analizy. Takie podejÊcie sprzyja jednak diagnostyce
ró˝nicowej zapalenia stawów, pozwalajàcej na wyszczególnienie chorych z r.z.s. wymagajàcych bardziej intensywnego leczenia. W przedstawionym badaniu stwierdzono
istotnà statystycznie ró˝nic´ w liczbie zmienionych zapalnie stawów pomi´dzy grupami r.z.s. i nie r.z.s. Ma∏a liczba chorych z innym ni˝ reumatoidalne zapalenie stawów
wynika z trudnoÊci w zebraniu grupy z zapaleniem stawów
ràk innym ni˝ reumatoidalne.
W celu porównania metod w zakresie uwidaczniania zmian
stawowych ocenialiÊmy wszystkie stawy r´ki. Wymaga∏o
to zastosowania protoko∏u MR, dzi´ki któremu w mo˝liwie
najkrótszym czasie uzyska si´ najwi´cej informacji. Do
oceny zmian zapalnych w obr´bie stawów, wykorzystaliÊmy
sekwencje najlepiej pokazujàce pogrubienie b∏ony maziowej i wzmocnienie po podaniu kontrastu, kierujàc si´
w∏asnym doÊwiadczeniem i wczeÊniejszymi doniesieniami
[10, 30, 31]. W porównaniu z badaniem ultrasonograficznym stwierdziliÊmy wysokà korelacj´ w uwidacznianiu
liczby zmienionych zapalnie stawów, wynoszàcà 0.64.
Rozbie˝noÊci w obrazowaniu stawów metodà MR i B-mode
wiàza∏y si´ przewa˝nie z wi´kszà tendencjà do uwidaczniania zmian stawowych w B-mode (Êrednia liczba stawów
5.06 vs 3.54).
Korelacja MR z CD by∏a ni˝sza ni˝ MR i B-mode (τ = 0.44),
z wi´kszà iloÊcià zmian widocznych w badaniu MR (3.54
vs 2.8). T∏umaczymy to w nast´pujàcy sposób: CD ma
ni˝szà czu∏oÊç i mo˝e nie uwidoczniç przep∏ywu w b∏onie
maziowej, co potwierdzono w badaniach z zastosowaniem
kontrastu [37–39]. Z drugiej strony, metodyka badania
opiera∏a si´ na podziale nadgarstka na trzy poziomy (promieniowo-nadgarstkowy, Êródnadgarstkowy, nadgarstkowo-Êródr´czny), co mog∏o sztucznie zawy˝yç liczb´ stawów
z przep∏ywem naczyniowym w CD. W dotychczas opublikowanych badaniach zgodnoÊç MR i CD by∏a wy˝sza [19, 28].
Zwiàzane to mo˝e byç z typem u˝ywanego aparatu ultrasonograficznego i czu∏oÊcià opcji CD i PD.
Przewaga jednej metody nad drugà w uwidacznianiu
zmian stawowych zale˝y od przyj´tych do analizy cech
zapalenia. Wi´ksza liczba zmienionych zapalnie stawów
w badaniu B-mode mo˝e budziç zarzut o niskiej swoistoÊci
stwierdzanych zmian. Jedynà mo˝liwoÊcià potwierdzenia
swoistoÊci obrazu zapalenia b∏ony maziowej w USG by∏oby
wykazanie rozwoju nad˝erek w tych stawach w badaniu
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prospektywnym u chorych na r.z.s. Jednak oczekiwanie
na powstanie nieodwracalnych zmian bez wprowadzenia leczenia jest z przyczyn oczywistych niewskazane.
Pozostaje obserwacja zmian stawowych u chorych nie
reagujàcych na stosowane leczenie. Wyniki tych badaƒ
b´dà tematem nast´pnej pracy.
Traktujàc ca∏oÊciowo zmiany zapalne w obr´bie ràk u chorych z zapaleniem stawów, ocenialiÊmy równie˝ obecnoÊç
zapalenia pochewek Êci´gien. Zapalenie pochewek Êci´gien
zginaczy USG uwidoczni∏o u 48.8% osób, natomiast MR
u 55.1% osób. ZgodnoÊç metod w obrazowaniu pochewek
zginaczy by∏a du˝a (brak ró˝nic statystycznych pomi´dzy
rozpoznaniami zapalenia pochewek zginaczy pomi´dzy
USG i MR). Zapalenie pochewek prostowników istotnie
statystycznie cz´Êciej stwierdzane by∏o w USG ni˝ w MR
(26 vs 17). Nie sà nam znane inne badania nad zgodnoÊcià
MR i USG w obrazowaniu pochewek Êci´gnistych. Z przedstawionego badania wynika, ˝e obydwie metody sà równie czu∏e w uwidacznianiu pochewek Êci´gnistych zginaczy
r´ki. Przewaga USG nad MR w uwidacznianiu zapalenia
pochewek prostowników mo˝e wynikaç z mo˝liwoÊci wielokierunkowej oceny struktur w USG, badania dynamicznego podczas ruchów palców i wi´kszej skali powi´kszenia
obrazu.
Do zastosowania w praktyce klinicznej jako metoda obiektywizacji badania przedmiotowego bardziej wartoÊciowe
wydaje si´ USG. Przewy˝sza ono MR mo˝liwoÊcià obrazowania wi´kszej liczby stawów w tym samym czasie,
brakiem koniecznoÊci u∏o˝enia pacjenta w przymusowej
pozycji w czasie badania, wi´kszà dost´pnoÊcià i ni˝szym
kosztem, a tak˝e brakiem przeciwwskazaƒ. Wykazano, ˝e
trening obejmujàcy samodzielne wykonanie ok. 200 badaƒ
jest wystarczajàcy do oceny zmienionych zapalnie stawów
na poziomie specjalisty z wieloletnim doÊwiadczeniem [36].
USG ma zatem mo˝liwoÊç staç si´ narz´dziem stosowanym
w codziennej praktyce reumatologicznej. Archiwizacja
badaƒ USG w postaci fragmentów obrazu wydaje si´ ograniczaç zastosowanie USG w badaniach klinicznych nad
skutecznoÊcià dzia∏ania nowych metod leczenia. W takim
wypadku MR, pozwalajàcy na anatomiczne przedstawienie struktur i ∏atwe odnalezienie odpowiadajàcych sobie
zmian w kolejnych badaniach, ma znacznà przewag´.
Ostatnio opublikowany atlas zmian stawowych w badaniu
MR u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów stanowi wzorzec zmian pozwalajàcy na lepsze wykorzystanie
tej metody w ocenie przebiegu r.z.s. i skutecznoÊci leczenia
[40–42].

Wnioski
Badanie ultrasonograficzne i rezonans magnetyczny pozwalajà zobiektywizowaç obecnoÊç zmian zapalnych w stawach i pochewkach Êci´gien. Ró˝nice pomi´dzy MR i USG
w obrazowaniu zmian zapalnych zale˝à od porównywanych cech zapalenia. Znaczenie tych zmian wymaga oceny
w prospektywnych pracach dotyczàcych rozwoju nad˝erek
i jest tematem dalszych badaƒ w naszym oÊrodku. Na obecnym etapie wybór metody optymalnej wydaje si´ zale˝eç od
jej dost´pnoÊci i doÊwiadczenia badaczy.
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