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ÖNSÖZ 

Lokomotor sistcm hastaltklanyla ilgili yakmmalar hekime ba~vuru neden
lcri arasmda, solunum sistcmi hastaltklarmm arkasmdan, ikinci veya ü9üncü 
s1ray1 olu~turur. Buna kar~m lokomotor sisteme ait bclirti, bulgu ve hastaltklar 
t1p fakültclcri cgitim programlannda geneldc az yer altr: i~ Hastaltklannm bir 
yan dalt olarak modern romatoloji'nin ögrenci cgitim programlanna tarn 
olarak yerlc~mcsi ise cn gcli~mi~ ülkelcrdc dahi, son 25 y1I i~inde gcr9ek
Iqmi~tir. Büyük i~gücü kayb1, morbidite ve bir9ok durumda mortalite nedcni 
olan lokomotor sistem hastaltklan hakkmda gcncl toplum bilinci de arLu 
edilcnckn uzakttr. Bu ncdenlc Dünya Sagltk Tqkilatt 2000-2010 y1Ilanm 
"Kcmik - Eklem 10 y1lt" olarak ilan etmi~tir. 

Üniversitcde \alt~anlanm1z dahil bir ~ok hckimin, herhangi bir ckleminde 
agn, ~i~mc vcya ~ckil bozuklugu olan, her ya~tan hastada ASO tcsti istcmesi, 
mcnapoz sonras1 vcya önccsi(!) tüm kadmlarm bütün agnlarmdan az ~ok 
ostcoporozu sorumlu tutmas1, clleri uyu~an bir \Ok hastada tüm günah1, o 
olmazsa olmaz boyun filmindeki zalim görünü~lü ostcofite baglamas1, 
ku~kusuz bugünc dck t1p fakültclcrimizdc vc toplumda yukanda degindigimiz 
cgitim ve bilin\ cksikliginin ürünüdür. 

Ü~üncü yilma gircn Fakültemiz Sürckli Tip Egitimi Etkinlikleri 
~cr9cvcsindc düzcnlcdigimiz bu mezuniyct sonras1 egitim kursu tümüyle 
pratik bilgi vc bcccri alt~vcri~inc yöncliktir. Esas ama~ isc, dogal olarak, 
hastalanm1za cn iyi vc dogruyu sunmakttr. 

Bu programm düzenlcnmesinc önayak olan Sürekli Ttp Egitimi 
Komisyonu üyclcrinc vc ana sponsorlugu üstlenen Ahdi ihrahim itar San. 
ba~ta olmak üzcrc katk1da bulunan ila~ firmalarma tc~ckkür edcr, yararlt 
olmasm1 dilcriz. 

Prof. Dr. llasan Yaz1c1 Prof. Dr. Vcdat Hamuryudan 
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Romatoid artrit, as1l belirtilerini eklemlerde gösteren, kronik seyirli, nede
ni bilinmeyen sistemik otoimmün bir hastahkt1r. Eklem tutulumu poliartikü
ler, simctrik ve §Ckil bozucudur. Toplumda s1khg1 %1 kadard1r. Her ya§ta gö
rülcbilir ancak en s1k olarak orta ya§larda ortaya \1kmaktad1r. Kadmlarda er
keklere göre yakla§ik üir kez daha s1kt1r. 

KLiNiK BELiRTiLER 
Romatoid artritin klinik bclirtileri, sistemik iltihap (halsizlik, amiloidoz), 

scrozit (sinovit, pcrikardit, plörezi), granülomlar (deri alt1 ve iir organlarda no
dül gcli§imi), vaskülit (deri, sinir ve i9 organ) ve ila~lara bagh olarak gcli§ir. 
Hastahgm ba§lang1cmda halsizlik, terlcme vc hafif kilo kayb1 bulunabilir ve 
bu belirtiler zaman zaman eklem yakmmalarmm önüne ge~ebilir. Klasik ola
rak romatoid artrit, kü~ük eklemleri tutan simetrik bir poliartrit olarak tamm
lansa da omuz, dirsck, diz gibi büyük eklemler de s1k olarak tutulmaktad1r. 
Tutulan eklcmlerde sinovyal hipertrofi ve efüzyona bagh olarak §i§lik, agn ve 
i§lev kayb1 vardt. Akut evrelerde bir miktar s1cakhk olsa da eritem genel ola
rak yoktur. 

Sabahlan veya uzun süren istirahat sonras1 eklemler ve 9evrelerinde görü-
„ len tutukluk hastalarm önemli bir yakmmas1d1r ve sabah sertligi olarak tamm

lamr. Bu semptom baz1 hastalarda ögle saatlerine kadar sürebilir. Sabah sert
liginin 1 saatten uzun sürmesi tam, 15 dakikadan ktsa sürmesi ise remisyon 
göstergcsi olarak kullamhr. Sabah sertliginin süresi dt§mda ag1rhg1 da önem
li bir göstergcdir. 

Eklem bulgulan 
Romatoid artrit bir ~ok eklemi birdcn tutmasma ragmen, ~ok ve az sevdi

gi eklcmlcr vard1r. EI bilekleri, eller, dirsek ve diz eklemleri en s1k tuttugu ek-
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lcmlcr ikcn, distal intcrfalangeal, sakroiliak eklemleri daha az ve hafif ~iddct
te tutar, servikal vertebra d1~mdaki omurgayt tutmast ise nadirdir. 

Romatoid artrit, en zcngin vc karaktcristik degi~ikliklerini ellerde yapar. 
Elkrde erken döncm bclirtilcri, ckstansör ve fleksör tendonlarda ~i~me (tcno
sinovit), mctokarpofalangcal eklemlcrin ~i~mcsi sonucu yumruk yap1ld1gmda 
bu bölgcdcki girintilcrin kaybolmas1, proksimal interfalangeal cklemlcrin ig 
~ck linde (fusiform) ~i~mclcri, ulnar stiloid ~cvrcsinin ~i~mesi ilc bu bölgcnin 
dü;~le~mesi olarak özctlcncbilir. Bir digcr erken dönem bulgusu, el bilegindc
ki :'inovite bagli olarak mcdyan sinirin s1k1~mas1 sonucu geli~en karpal tüncl 
scndromudur (pannaklarda yanma, kanncalanma). Hastahgm ilcrlcmcsi so
nm:u klasik el bozukluklan görülür. Bunlar; el s1rt1 adclelerindc atrofi sonucu 
bu bölgenin i~ bükcy bir görünüm kazanmas1, metokarpofalangeal cklcmlcr
dc subluksasyon, pannaklann mctokarpofalangcal cklcmlerden itibaren ulnar 
tarafa dogru ~arp1lmalan (ulnar deviasyon; %45); pannaklarda kugu boynu 
(sw4m neck; %20), dügmc iligi (boutonniere; % 10) ve ba~ pannakta Z dcfor
mitcsi (%40) olarak tammlanan ~ekil bozuklukland1r. Aynca ckstansör ten
donlarda gcv~cme vc/vcya kopma sonucu dü~ük pannaklar görülebilir. 

Romatoid artrit, dizlcrin hcm medial, hcm de lateral bölümlerini tutmas1 
ilc r;ogunlukla sadccc medial bölümü tutan osteoartrozdan aynhr. Diz tutul
masmda kar~1la~abilccek bir tablo Baker kisti geli~imi ve bunun y1rt1lmas1dir. 
Poplitcal mcsafcdc scrt bir ~i~liklc kendisini bclli eden bu kist diz izi basmc1-
111n art1~1 sonucu y1rt1ld1gmda bacakta ayncn tromboflcbiti taklit cdcn bir tab
lo) a ncdcn olur. Eklem ir;i kortizon ile kolayca tcdavi cdilcbilccek bu tablo 
tromboflcbit gcr;irdigindcn ~üphc edilcn tüm hastalarda dü~ünülmclidir. 

Ultrasonografi aymct tamda oldukr;a yararlid1r. 

Ayaklar, hastalarm %20'sindc ilk tutulan cRlemlcrdir. Yük ta~1malan nc
dcni ilc bu eklcmlcrin tutl_llmast üst taraf cklcmlcrine göre daha fazla agn ve 
S4\k4\tliga yol ar;ar. Ayaklarda cn s1k metotarsofalangcal, daha sonra s1ras1 ilc 
subtalar ve tibiot4\hlr cklcmkr tutulur. Mctotarsal cklcmlcrin tutulmas1 sonu
cu ayak ön k1smmda gcni~lcme, hallux valgus vc ~cki<; pannak ~eklindc bo
zuUuklar geli~ir. 

Romatoid mtritli hast~\larm ür;te birindc görülen servikal vertebra tutulu
mu. korkutucu komplikasyonlara yol a<;abilmcsi a<;1smdan önemlidir. Nor
maklc aksisin odontoid 'r•kmt1s1 ilc atlasm arkusu arnsmda 3 mm'yi gc'JmC
ycn bir bo~luk vard1r. Sinovit sonucu instabilitc geli~mesi ile gcni~leycn bu 
ulanda odontoid ~1kmtmm foramen magnuma dogru harekct etmesi ile 'JC~itli 
nörolojik scmptomlar olu~abilir. Bu tabloyu dü~ündürcn uyanc1 scmptomlar 

10 
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oksipital bölgeyc yay1lan agn, agnlarda boyun hareketleri olan degi~iklik, üst 
ckstrernitelerdc parestezi, pozisyon hissinin kayb1, rcflekslerde art1~ ile rnesa
ne vc barsak fonksiyon bozuklugu olarak özetlenebilir. Ani hareket veya trav
rnada (özelliklc trafik kazalarmda ba~m gidip gelrnesi) herni veya tetraparczi 
gibi nörolojik komplikasyonlar ve ani ölüm görülebilir. Bu nedenle rornatoid 
artritli hastalar entübe edilecekleri zarnan bu bölgenin MR ile tetkiki öncrilir. 

Rornatoid artritli hastalarda ternporo mandibüler eklernlerin tutulrnas1 so
nucu r;cncde agn. kriko aritenoid k1kirdagm tutulrnas1 sonucu scs k1s1klig1, 
omuz eklcmlerinin tutulrnas1 ile donrnu~ ornuz tablosu, lcnfödem geli~rncsinc 
bagli olarak kol ve bacaklarda ~i~rne gcli~cbilecegi akilda tutulrnahdir. Ayn
ca, diger cklcmlcri rcrnisyonda olan bir hastada tek bir eklemin inatr;1 tutulu
munda sckondcr ostcoartroz, scptik artrit gibi tablolar dü~ünülrnelidir. 

Eklem d1~1 tutulum 
Deri alti nodiilleri: Hastalarm yakla~1k %20'sindc ve scropozitif hastalar

da daha s1k görülürlcr. Agns1z, bir ka~ rnm'dcn bir ka~ srn'ye kadar dcgi~cn 
boyutta, sert vc s1khkla pcriosta yap1~1k ~i~liklerdir. ßüyüklüklcri, hastalik 
aktivitcsine bagh olarak dcgi~iklik göstcrir. Dirsck ekstansör yüzcyi, el s1rt1, 
oksipital böige, sakrurn, a~il tcndonu gibi bas1 noktalannda daha s1k bulun
maktad1rlar. Nadircn fistülizc olabilirlcr vc bu dururn aymc1 tamda zorluga 
yol ar;abilir (ülscrc bir sakral nodülün dckübitüs ülseri ile kan~tmlrnas1 gibi). 
Histolojik olarak fibrinoid nckrozlu bir rncrkezi böige r;evresinde 1~msal yer
lqim göstcrcn histiositlcr görülür. RA d1~mda r;ocuklarda SLE, Bchr;ct hasta
lig1 gibi digcr romatolojik hastaliklarda da bildirilmi~lerdir. Mcthotrexate te
davisi altmda hastal1k aktivitesi gcrilese bilc bilinmeyen bir ncdcnle nodüller
dc büyümc ve say1ca art1~ olabilrncktcdir. ßaz1 hastalarda isc hafif eklem tu
tulumu vc az crozif dcgi~ikliklcrc ragrnen yaygm nodül olu~urnu görülebilir. 
Romatoid nodüloz olarak adlandmlan bu selim tablo, daha r;ok 40 ya~ üstü cr
kck hastalarda görülür. 

Visseral nodiiller: Ülkcrnizde, bclki de rornatoid artritin nispctcn hafif 
scyrctrncsinc bagh olarak az görülrncktcdirlcr. Larcnks, kalp, akcigcr vc sklc
ralar cn s1k ycrlc~tiklcri ycrlcrdir. Larengeal nodüller ses k1s1khgma, rnyokar
dial no<lüllcr ritrn bozukluklanna, akcigcr nodüllcri ise türnör, tübcrküloz gi
bi aymc1 tam zorluklanna nc<lcn olabilirlcr. 

Kalp t11tul1m111: Peri/.:ardit gcnclliklc asernptomatiktir; hastalik sürcsi ile 
ili~ki göstcrrncz vc hastaligm ilk bclirtisi olabilir. Scropozitif, rornatoid no
düllü, ancrnik vc yüksck scdirncntasyon hlZI olan hastalarda daha fazladir. 

11 
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Semptomatik perikardit s1khg1%1 iken, ekokardiografi ile tarand1gmda %30, 
postmortem incelemede ise %50 oranmda tespit edilir. Klinik seyri iyidir. 
Yüzde 15 oranmda nüks, ~ok nadiren kalp tamponad1 ve konstriktif perikar
dit geli~imi görülebilir. Perikard mayii genellikle hemorajiktir, lökosit say1s1 
yüksek, §eker miktan dü~üktür, romatoid faktör, immünkompleksler ve koles
terol kristalleri tespit edilebilir. Ritm bozukluklanna yol a~abilen myokardit 
ve genel olarak ascmptomatik kapak tutulumuna yol a~an endokardit seyrek 
komplikasyonlard1r. 

Akciger tutulumu: Plörezi, hastaneye ba~vuranlar arasmda % 1, otopside 
%40 s1khkta görülür; hastahk süresi ve §iddeti ile ili~kisizdir. Erkeklerde daha 
s1kt1r, gcnelliklc klinik bclirti vermez. Plevra mayiinin hücre say1s1 dü~üktür, 
lcnfosit hakimiyeti, dü~ük düzeyi ve yüksek titrede romatoid faktör tespit edi
lir. Dijji"iz interstisye/ fihro:, en s1k görülen parenkimal tutulum §eklidir. Has
talarm %20'sinde tespit edilir. Klinigi idiopatik akciger fibrozu ile aymd1r. Oh
/iuratif hron~io/it, n~1dir görülür. H1zh ilerler ve mortalitesi yüksektir. Pnömo
konyo::, nadirdir. Hastahgm her evresindc görülebilir. Kömür tozlan ile ~ah~an 
i~~ilerde geli~en tablo Caplan sendromu ad1 ile amhr. Pulmoner hipertansiyon, 
romatoid vaskülit sonucu geli§en nadir bir tablodur. Prognozu kötüdür. 

Göz tutuillmu: Keratokonjonktfritis sicca, en s1k görülen göz bulgusudur 
(% IO - %35). Hastahgm gc9 döncmlerinde daha s1kt1r ancak hastahk §iddeti 
ile bir ili~ki göstcrmez. Episklerit, nodüler veya düffüz olabilir. Selim bir tab
lodur. Gözdc k1zarma ve hafif agn yapar, bir süre sonra tcdavisiz ge9er. Skle
rit, nodüler, diffüz, nckrotizan türlcri vard1r. Seyrek görülür ancak ciddi kli
nigi vard1r. Romatoid vaskülit, subkutan nodül, perikardit, ilcrlcmi§ vc aktif 
ha~tahk ile ili~kili bulunmu~tur. Patolojisi RA nodülüne bcnzcr ama ascllülcr
dir. Avasküler oldugu i~in tedavisi zordur. Zaman i9erisindc sklcromalasi 
(mJvi sklera) ilc sonu~lamr. Brown sendromu, nadirdir. Üst oblik kasm ste
nozan tcnosinoviti sonucu öiplopi gcli~mcsi tablosudur. 

Romatoid vaskülit: % 1 'dcn daha az s1khktad1r, kadm-crkek oram C§ittir. 
Gcnellikle seropozitif, nodülcr, crozyonlu hastalarda gc9 döncmdc görülür. 
Erkcn döncmde görülmcsi kötü prognoz i§arctidir. Sinovitin aktif olmad1g1 
zarnanlarda da görülebilir. Sistcmik belirtilcr, a~1klanamayan kilo kayb1 ro
matoid vasküliti dü~ündürmclidir. 

Klasik olarak kü~ük damarlan tutar ve en s1k olarak t1mak gibi kapilcrlc
rindc tromboz yapar. Parmak u~lannda infarktlar, bacak ülserlcri ve pyodcnna 
gangrenozum da görülcbilir. Vasa ncrvorumlann tutulmas1 sonucu distal scn
soryal nöropati, daha seyrck olarak sensorimotor nöropati ve mononöritis mul-
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tiplex görülür. Venlerin tutulmas1 sonueu palpabl deri purpuralan, daha büyük 
damar tutulmas1 sonueu mezanter veya serebral arterit tablosu geli~ebilir. 

Felty sendromu: Splenomegali ve lökopeni ile karakterizedir. ileri dö
nemde ve seropozitif, nodüllü ve erozyonu olan hastalarda görülür. Hastala
nn %65'inde e~lik eden hepatomegali ve lenfadenopati bildirilmi~tir. Alt eks
temite ülserleri ve infeksiyonlara egilim meveuttur. Yüksek titrede antinük
leer antikor pozitifligi vardir. 

Karaciger: Transaminaz yüksekligi olabilir. Seyrek olarak nodüler rejene
ratif hiperplazi (JRA 'da daha s1k) ve portal fibroz görülebilir. Methotrexate 
gibi ila~lann toksisitesine bagh patolojiler görülebilir. 

Osteoporoz: Hastahk aktivitesi, inaktivasyon ve steroid kullamm1 sonueu
dur. 

Amiloid: AA tipidir, ge~ dönem bulgusudur. Proteinüri görülmesi ile tam
ya gidilir. Kalp, barsak, karaeiger ve eilt tutulabilir. Prognozu kötüdür. 

LABORATUAR 
Romatoid artritin tams1 ve hastahgm ~iddetini ögrenmede yararlamlan ~e

~itli laboratuar tcstlcrindcn hi~biri hastahga özgü dcgildir. Anemi, artm1~ se
dimcntasyon hlZI, artm1~ C-reaktif protein, hastahk aktivitesi ile ili~ki göste
rcn akut faz yamtland1r. S1k görülen trombositoz hastalik aktivitesini yans1t1r 
aneak trombotik olaylara yol a~maz. Romatoid artritte görülen anemi, bir~ok 
faktöre bagh bir kronik hastahk anemisidir. Dü~ük eritropoietin, inefektif erit
ropocz, demirin kullamlamamas1, demir eksikligi, folik asit eksikligi, hemo
liz ve ila~Iara bagh kcmik iligi bask1lanmas1 veya kan kayb1 gibi bir ~ok ne
dcne baghdir. Aneminin dereeesi hastahgm aktivitesi ile paralellik gösterir. 

Romatoid artritli hastalann yakla~1k %85 kadannda immünglobulin G 'nin 
„. Fe par~asma kar~1 olu~mu~ antikorlar (romatoid faktör) tespit edilir. Romato

id faktör, hastahk i~in özgün degildir ve diger romatolojik hastahklar (SLE, 
sistemik, sklcroz), kronik bakteriyel infeksiyonlar (subakut bakkeriyel endo
kardit, tübcrküloz, sifilis), viral infeksiyonlar (sitomegalovirüs, rubella), kro
nik karaeiger hastahklan, sarkoidoz, a~ilama sonras1 ve ilerleyen ya~ ile artan 
s1khkta olmak üzere normal toplumda tespit edilebilir. Romatoid faktör, ge
ncl anlamda daha agir hastahk, deri alt1 nodüllcri ve eklem d1~1 tutulum ile 
ili~kili ise de tck bir hastada romatoid faktör düzeyini takip etmenin hir;bir an
lam1 yoktur. 
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Romatoid artrittc eklem s1v1s1 inflamatuardtr. Görünümü bulanik, lökosit 
say1s1 yüksek, ak1~kanhg1 azalm1~ vc müsin p1ht1s1 bozulmu~tur. Polimorfo
nüklccr lökosit hakimiycti mcvcuttur. Eklcmlcrin direkt grafilcrinde yumu~ak 
doku ~i~ligi, eklem arahgmda daralma, pcriartiküler osteoporoz, erozyonlar 
vc ilcri döncmlcrdc dcformitelcr vard1r. 

TANI 
Amcrikan Romatoloji Kolcji 1987 sm1flamasma göre romatoid artrit tani

s1 i~in 7 kritcdcn cn az 4 adctinin birarada bulunmas1 gcreklidir: l) En az l sa
at sürcn sabah scrtligi. 2) Ü~ vcya daha fazla cklcmdc §i~lik, 3) EI cklcmlc
rin.Jc ~i~lik. 4) Eklcmlcrin simetrik ~i~ligi. 5) Direkt el grafisindc crozyon ve
ya dckalsifikasyon bulunmas1, 6) Romatoid nodüller, 7) Romatoid foktör po
zititligi. Bu bulgulanfan ilk dört adctinin cn az 6 hafta süresincc scbat etmesi 
gc1cklidir. 

PROGNOZ 
Romatoid artritin klinigi dcgi~kcndir vc herhangi bir hastanm prognozu

nun nasil olacagm1 önccdcn kcstirmck -;ok zordur. Hastahk spontan olarak rc
misyona gircccksc bu daha -;ok hastahgm ilk y1lmda olmaktad1r. Buna kar~1-
hk. hastalarm büyük k1smmda hastahk aktivitcsi sürcklidir ancak ini~ vc \I
k1~lar göstcrir. ilcriyc dönük takiplcrdc hastalarm cn fazla %20 kadannda ek
lem hasan bulunmad1g1 görülmü~tür. ßüyük hasta gruplarmm incclcnmcsi so
nucu daha ag1r hastahk ile ili~kili olduklan görülen baz1 bulgular ~unlardir: 
Poliartikülcr tutulum (20 kadar cklcmin ba~lang1\ta tutulmas1), sedimcntas
yon h1zmm bariz yüksckligi. direkt grafilcrdc crozyonlann tcspiti, romatoid 
no<llillcr, yüksck titrcdc romatoid faktör, klst;.lhgm ilcrlcmi~ ya~ta ba~lamas1, 
dü~ük sosyockonomik düzcy ve llLA DR l vcya HLA DR4'ün pozitif olrna
s1d1r (ortak cpitop). 

Romatoid artritli hast;.\larm y;,t~am sürclcri normal topluma göre 3-7 yil cfa
ha k1salm1~ olarak bulunmaktad1r. Artm1~ mortalitcdc ag1r romatoid mtrit, in
fcksiyonlar, lcnfom;.1 gcli~imi vc ila~lara bagh komplikasyonlar rol oynamak~ 
tad1r. 

iLAC TEDAViSi 
Yakm zamanlara kadar romatoid artrit tcdavisi "piramid prcnsibi" diyc 

amlan y<1kla~1ma göre yap1hyordu. Olduk\a muhafazakar olan bu tcdavi nnla
y1~mda, hastalar bir süre sadcce non stcroid ib\lar ilc tc<lavi cdiliyor vc ikin
ci hasamak dcnikn ila~lann ba~hmmas1 gccikiyordu. ßu yakla~1mm ncdcni, o 
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zamanki bilgilerc göre romatoid artritin selim bir hastahk olarak kabul edil
mesi ve cldc bulunan ilai;larm yeni kullamlan ilai;lara göre daha az etkili ve 
daha toksik olmalan idi. Günümüzde ise romatoid artritte erken ve daha yo
gun bir tcdavi anlay1~1 hakimdir. Bu davram~ dcgi~ikliginde rol oynayan ne
dcnlcr ~unlardir: 1- Bu gün romatoid artritin sclim bir hastahk olmad1g1, mor
bidite yanmda mortalitcdc de art1~a yol a~t1g1 anla~llm1~tir. 2- Eklem hasan
na yol ai;an erozyonlar hastaltgm ilk y1lmda, hatta ilk birkai; aymda en yogun 
~ekilde ortaya \lkmaktad1rla. 3- Haien elimizde bulunan ilai;lardan hi~ biri 
erozyonlan iyile~tirememckte, sadece ortaya \1k1~m1 yava~latmaktad1rlar. Bu 
durumda tcdaviyc nc kadar crken ba~lamrsa uzun vadcdc sonu~ o kadar yüz 
güldürücü olacakttr. 4- Daha etkili olan ycni ila9lar tedaviye girmi~tir. 

Romatoid artritin tedavisindc kullamlan ilai;lan non steroid antienflama
tuar ila\lar, hastahgm gidi~ini degi~tirebilen ilai;lar ve kortikosteroidler olarak 
3 gruba ay1rmak mümkündür. 

Noll steroid antienflamatuar ilaflar: Bu ila9lardan bcklcncn, eklem agn
st vc ~i~ligindc semptomatik iyilc~me saglamaland1r. Bu ilai;lar iltihap zinci
rinin son halkas1 üzcrindc ctkili olduklanndan sadcce almd1klan süre i9indc 
ctkilidirlcr ve scdimcntasyon, CRP gibi akut faz yamtlanm baskJlamazlar. 
Eklem hasanm önlcmcktc vc hastahgm scyrini dcgi~tirmcde etkileri yoktur. 
Etki bak1m111dan aralannda büyük fark olmayan bu ila9larm SC\imindc yan
lanma sürcleri, yan ctkilcri dikkatc almmaltd1r. 

llastal1gm seyritzi degi~tirebilen ilaflar: Bu ila\lardan bcklencn, croz
yonlann ortaya \Ik1~m1 önlcycrck veya yava~latarak hastahg1 remisyona sok
malancl1r. Yukancla bclirtildigi gibi, hi\ biri gcli~mi~ crozyonlan geri döndü
rcmcmcktcdir. Etkilcri ge\ ( 1-6 ay) ortaya \Ikmakta, ancak non steroid ila\
lardan farkli olarak kcsildiktcn sonra bir sürc daha dcvam etmektedir. Bu ila9-
larm sccrimin<lc kcsin kurallar yoktur ancak her birinin kendinc özgü vc s1k1 
takip gcrcktircn yan ctkilcri vard1r. 

Metotreksat: Günümüzdc romatoid artrit tcdavisindc en yaygm kullamlan 
ila\ttr. Bir folik asit antagonisti olan bu ila9, ag1zdan almd1gmda %70, paren
teral almd1gmcla isc % 100 oranmda cmilir, a9 karnma veya tok almmas1 cmi
limini dcgi~tirmcz. Romatoid artrit tcdavisindc hidroksiklorokin, oral altm ve 
azathioprinc 'den daha ctkili, d-pcnisilamin, salazopyrinc ve parenteral altm 
ilc c~it oranda ctkili bulunmu~tur. Erozyon gcli~mesini yava~lat1r ancak tarn 
rcmisyon saglamas1 scyrcktir. 

Mctotrcksat, haftada tck gün ve tercihen tek doz olarak kullamhr. Ba~lan
g19 dozu haftada 7.5 mg'd1r. Bu doz, yctcrli. klinik yamt almmcaya kadar her 
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ay 2.5-5 mg düzeyinde artmhr. Kesin bir kural olmamasma ragmen haftahk 
doz 20-25 mg'a ula~t1g1 halde yeterli iyile~me saglanmad1g1 dü~ünülüyorsa 
diger ila~lar ile kombinasyon dü~ünülmelidir. Metotreksatm siklosporin A ile 
veya salazopyrine ve hidroksiklorokin ile birlikte kullamlmasmm tek ba~ma 
metotreksata göre daha etkili oldugunu gösteren kontrollü klinik ~al1~malar 
yaymlanm1~tir. Metotreksat kullamm1 yaygmla~tt~a hastahgm toksisitcsinin 
eskidcn korkuldugu kadar \Ok olmad1g1 anla~tlm1~t1r. Yan etkilerini, folat ek
sikligine ait olanlar (bulant1, oral ülserler, kemik iligi bask1lanmas1), allerjik 
olanlar (akciger toksisitesi) ve ~ok ncdenli (karacigcr fibrozu) olarak özetlc
mek mümkündür. Tedavi süresince her 4-6 haftada bir kan say1m1, transami
naz ve kreatinin kontrolü ve sonu~lara göre doz ayarlamas1 yan etki takibin
de önemlidir. Düzenli alkol alanlar, karaciger hastalan ve böbrek i~lev bozuk
lugu olanlarda metotreksat kullamlmamahd1r. Tedaviye folat eklenmesi yan 
etkileri azaltmakta etkilidir. 

Sulfasalazin: Romatoid artritte intramüsküler altm ve d-pcnisilamin'e 
e~it, hidroksiklorokin 'den daha etkili bulunmu~tur. Erozyon geli~imini yava~
lat1r. Günlük ortalama dozu 2 gram 'dir. Etkisi nispcten h1zh ba~lar (1-2 ay). 
Bulant1, kann agns1, ba~agns1 ve dcri döküntüsü daha s1k görülcn, hcmoliz, 
Jökopcni, trombopcni vc oligospcrmi daha scyrck olan yan ctkileridir. 

Antimalaryal ilarlar: Non-erozif. hafif scyirli hastahg1 olanlarda veya 
kombinc tedavilerdc kullamlmaktad1r. Oral altm d1~mda kalan digcr ila~lara 
göre <laha az ctkili bulunmu~lard1r. Erozyonlan azaltt1klan göstcrilcmcmi~tir. 
Klnrokin ve hidroksiklorokin arasma etki bak1mmdan fark yoktur. Günlük 
doz hidroksiklorokin i~in 200-400h mg'd1r. Yan ctkilcri azd1r. En s1k dökün
tü, kann agns1 görülür. En korkulan fakat nadir görülcn komplikasyonu olan 
retmopati toplam doz vc kullamlan süre ilc ili~ki göstcrir (6 y1ldan fazla kul
lananlarda). Bu komplikasyonun önlcnmesi i~in y1lda bir-iki kez göz muaycn
esi yapilmas1 gereklidir. Ya~h ve göz problcmi bulunanlar d1~mda tcdavi ön
ce~i göz taramas1 gercksizdir. 

Diger ilarlar: Günümüzdc gidcrek daha az kullamlan intramüsküler ve 
oral altm, d-pcnisilamin; digcr ila~lara rczistan hastal1g1 olanlarda kullamlan 
azathioprine ve siklosporin A vc tcdaviyc ycni ycni girmcyc ba~layan lcf
lunamid vc TNF alfa inhibitörlcri romatoid artrit tcdavisindc kullamlan digcr 
ila~lardtr. 

Korti:.on: Günümüzdc eskiye göre daha s1k ve daha erken kullanilmak
tad1r. Ag1zdan. eklem i~i ve arahkh yüksck doz (pulse) §Ckillcrinde verilir. 
Dü~ük doz kortizon (günde 5-7.5 mg prcdnisolon c~dcgcri) ya~h. gebe, böb-
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rek ve gastrointcstinal sorunlan olan hastalarda se~ilen ila~tir. Günde 7.5 mg 
prednisolonun erozyonlann ilcrlemesini ve yeni erozyon geli~mesini önledigi 
kontrollü bir ~ah~mada gösterilmi~tir. Vaskülit ve i~ organ tutulumunda yük
sck dozda kullamhr. 

Genei olarak hastahgm scyrini degi~tiren bir ilacm etkisiz olduguna hük
mctmek i~in 1-2 ay kadar beklemek gereklidir. Eger ilacm etkili oldugu 
dü~ünülüyorsa uygun dozda tedavi sürdürülmeli ve olas1 yan etkiler a~1smdan 
kontrollerc devam edilmelidir. Tarn rcmisyon saglansa bilc tedavinin sür
dürülmesi gcrektigini belirten k1stth say1da ~ah~malar mevcuttur. 

SE<;iLMi~ KA YNAKLAR 
1. Guidclinc~ for 1hc managcmc111 ur rhcumaluiJ arthrils. Amcrican College nr Rhcumalology :ail hoc Commillcc on dinical 

gui1k:linc•. A11f1rit1s Rl1e11nwti.H11 l'J96: J9: 71J-22. 
2. Guidclincs for moniloring ilrug thcrJpy in rhcumaluid anhrili). Amcrican Cnlkgc or Rhcumatology ad h1~ Cumminc.: nn 

dinical gui,k:lin.:.. Artliritis Rl11•11111111w11 19'><>; J9: 723.J 1. 
J. RhcumJh1id Ar1hri1i-. Rli.-11111<1ti1· Oi.1-.·mr ("fim'n 11/ N11nl1 Anwri1·a 1995: 21: 3. 
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Z5 Mayis /9W. iJ11mh11/, s. 19-U 

YUMU~AK DOKU ROMATiZMASI 

Prof Dr. Sehahattin Yurdakul 

Eklcmlcrdcn kaynaklanmayan agn ve rahats1zhklar gencllikle yumu~ak 
doku romatizmas1 ba~ltg1 altmda toplamr. S1k kar~1la~ilan bu hastaltklann bir 
k1sm1 bursit, tcndinit, tcnosinovit ve tuzak nöropatilcri gibi lokal romatolojik 
hastahklardan biri olabilir. Burada, öncc yaygm agnlara neden olan noninfla-· 
matuar özclliktcki fibromiyaljiyi vc daha sonra aymc1 tamya giren inflamatu
ar özclliktcki polimiyaljika romatika ilc diger yaygm agn yapabilcn hastahk
lan k1saca tamyaltm. 

FiBROMiYALJi SENDROMU 
Fibromiyalji (cski tammla fibrozit): 1. Yaygm agn ve s1z1, sabah scrtligi 

vc yorgunluk,. 2. Yücutta yaygm hassas noktalar, 3. D1~tan ve i\ten geien 
uyanlara kar~1 duyarltltk vc 4. Uyku bozuklugu ilc karaktcrlenen bir scndrom
dur (Tablo 1 ). 

Fibromiyalji scndromunun bilimsel olarak tammlanmas1 son scnclcrdcki 
ara~tirmalarla olmu~tur. Etiopatojcncz bilinmiyor. Toplumda s1k olarak görül
mcktcdir: Amcrika'da dahiliyc polikliniklcrinde hastalann %5'ini, romatolo
ji polikliniklcrindc isc % 10-20'sini bu hastahk olu~turmaktad1r. Amerika'da 
yapilan bir saha taramasmda toplumda görülmc s1kltg1 %2 olarak saptanm1~
t1r vc kadmlarda ilcri ya~la bu oran %7'yc kadar artmaktadtr. isve~'de 50-70 
ya~lar arasmda isc % l 'dir. Hastalann %90'1 kadmd1r vc \Ogunlugu dogurgan
l1k ~agmdad1r (20-45 ya~). Aynca ~ocuklarda vc ya~hlarda da bu sendrom ta
mmlanm1~t1r. 

Klinik 
Geneide ~ift taraflt ancak tek tarafta daha fazla olan agn ve s1z1, s1khkla 

boyun, omuzlar, sirt, gögsün ön taraf1, bei, kal~alar ve dizlerde geni~ bir alan
da hisscdilir. Zaman zaman ycr dcgi~tircn agnlann ~iddcti dcgi~iklik göster-
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mesine ragmen hcmen her zaman vard1r. Agn dcrinde hissedilir, kaslara ke
mik \tkmt1lanna dogru yay1hr ve vücudun mcrkezindc oldugu zaman daha 
\Ok s1z1, U\larda isc subjcktif ~i~lik ve uyu~ma kanncala~ma olarak tammla
mr. Subjcktif ~i~lik, uyu~ma vc kanncala~ma yakmmalan artriti vcya nörolo
jik hastahklan taklit edebilirse de hi\bir zaman muayenede objektif olarak 
artrit vcya nörolojik bulgu tespit edilmez. 

• Yaygm agn ve s1Z1 
• Sabah sertligi 
• Yorgunluk. bitkinlik 

Tablo 1 
Fibromiyalji sendromu 

• lcten ve d1~tan geien uyanlara duyar11hk 
• Uyku bozuklugu 
• Yakrnmalar 

- sabahlan yorgunluk. s1krnt1, s~uk, a~rn cah~ma ve hareketsizlik ile artar; 
- s1cak tatbiki, masaj, hafif aktivite ve tatil ile azahr. 

Agnya e~lik cdcn öncmli digcr bir yakmma da istirahatteki yaygm sertlik
tir. Bu yakmma özclliklc sabahlan daha fazlad1r vc bir-iki saat kadar sürcr. 
Fitiromiyaljidcki yaygm sabah scrtliginc ka11m romatoid artritin klasik sabah 
scrtligi ise daha \Ok hastalanan eklcmlerdedir. 

Yorgunluk vc bitkinlik son dcrccc rahats1z edici olup hastanm ya~ammt 
etkiler ve bu yakmmalar gün boyunca da art1~ göstcrir. Hastalann uykulan ha
fiftir ve sabahlan dinlcnmi~ olarak uyanmazlar, sabahlan kcndilcrini daha 
yorgun hisscdcrlcr. Tüm yakmmalar sabahlan duha fazlad1r. Yakmmalar yor
gunluk, s1kmt1, soguk, a~m \ah~ma vc harckctsizlik ilc artarkcn s1cak uygu
lamas1, masaj, hafif aktivitc vc tatil ilc azaltr. 

Hastalar tarafmdan bilinmcyen, ancak dcncyimli bir hckim tarafmdan ko
layltkla ortaya \1kart1lan vücutta yaygm hassas noktalar vard1r. ßu noktalara 
ba~makla agn ortaya \tkar ve hastanm St\ramasma da ncdcn olur. ßu nokta
lar;i ba~ pannakla 4 kg'hk bir ba.\kt uygulayacak tarzda bas1larak hassas nok
talar saptamr. Muaycnc s1rasmda zaman zaman agnh noktalann s1rasm1 dc
gi~tircrck agn olu~tunnayan ahn, clin ba~ pannagt gibi bölgclcrlc de kontrol 
cdilmelidir. ßu hassas noktalann say1S1 vc duyarl1 hk dcrcccsi fibromiyalji 
ha~talarm1 saglam ki~ilcnkn ay1nnaktad1r. Son z;.imanlarda sm1nand1rma i\in 
ilcri sürülcn hassas noktalar Tablo 2'dc görülmcktcdir. 

Hastahmn yansmda irritabl barsak hastahg1, gcrilim tipi ba~agnlan, dis
mcnorc vc prcmcnstrucl scndrom gibi yakmmal~lr saptantr. Mcsancnin dolu-
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luk hissine baglt olarak özellikle geceleri, s1k idrara ~1karlar. idrar etme agn
s1zd1r vc idrar kültürlcri negatiftir. 

Fibromiyaljili hastalarda uyku fizyolojisinde, uykunun non-REM evresin
dc (göz hareketlerinin h1zh olmad1g1 dönemde) bozukluk saptanm1~t1r. 

EEG'de h1zh alfa ritminin non REM evresindeki yava~ delta ritmi i<rine girdi
gi tespit edilmi~tir. Uykunun REM evresi (h1zh göz hareketleri dönemi) ise 
normaldir. 

Hastalar genelde hassas ki~ilerdir. Trisiklik antidcpresan ila<rlarm fibromi
yalji yakmmalanna iyi gelmesinden dolay1 bu ki~ilerde maskeli depresyon 
olas1hg1 dü~ünülmü~sc de genellikle dcprcsif dcgildirlcr. 

Hastalar muayene esnasmda huzursuzdur. Zaman zaman kaslardaki kas1l
malar sonucu aktif vc pasif hareketler kesilebilirsc de gerekli hareketler tarn 
olarak yap1hr ve eklem harcketlcrindc de hi<r bir k1s1tlanma yoktur. Uzun sü
ren agn yakmmalanna ragmen kaslar normaldir ve herhangi bir kas atrofisi
nc rastlanmaz. Nörolojik dahil tüm sistem muayenclcri, agnh noktalar d1~m
da, nomial sm1rlar i<rindc bulunur. 

Laboratuvar 
Fibromiyaljidc kan say1mlan, scdimantasyon hm, kas enzimleri dahil 

biyokimya sonu<rlan normal sm1rlar i<rindcdir. Unutmamas1 gereken bir nok
ta isc fibromiyalji a~ag1da vurguland1g1 gibi ba~ka hastahklara da s1khkla e~
lik cdcbilmcktcdir vc bu durumda laboratuar e~lik ettigi hastahga uygun ola
rak dcgi~cbilir. Kas biyopsisinde de hastahga özgü bir bulgu yoktur. 

Tam 
~imdiyc kadar <;c~itli fibromiyalji kritcrlcri ilcri sürülmü~se de 1990 sene

sindc, Amerika Romatizma Birligi, 293 fibromiyalji ve 265 kontrol hastas1 
i<;crcn bir <;ah~mayla, %88 hassasiyet ve %81 özgüllük saglayan fibromiyalji 
klasifikasyon (sm10and1rma) kriterlcrini önerdilcr. Tam i<rin en az 3 ay süren 
yaygm agn yanmda 18 hassas noktadan en az on bir noktada, ortalama 4 
kg.hk bir kuvvetlc, parmakla basmca agn olmas1 (hassas olmas1 yeterli degil
dir) gcrcklidir (Tablo 2). 

Scndrom primcr olabilcccgi gibi, ostcoartroz ve ßch<ret sendromunda 
% t 0, romatoid artritli hastalarda %25, sistemik lupus eritematosusda %30, 
Sjögrcn scndromunda %50'yc varan bir s1khkta fibromiyalji e~lik etmektedir. 

Hastahk gc<rici remisyonlar göstcrmcsine ragmen gencllikle kronik. scyir
lidir. 
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Tablo 2 
Fibromiyalji sendromu 

1. Yaygin Agn: 3 aydan fazla; 
Agn vücudun sag ve sol yansmda. göbekten yukan veya a~ag1 bölgesinde 
oldugunda yaygin olarak kabul edilir. ilaveten merkezi iskelet agns1 (boyun veya 
gögsün ön yüzü veya bei) olmahd1r. 

2. Hassas 18 Noktadan En Az 11 Noktada Agn: 

Citt tarafh 

1. Oksipital: Suboksipal kaslann kafaya yap1~t1g1 yer 
2. ~ag1 servikal: C5-C7 intertransvers ön yüzleri 
3. Midtrapez: Trapez kasm üst sm1r ortas1 
4. Supraspinatus: Skapula spine'nin üzeri 
5 ikinci kosta: Kostokondral eklemin lateral. Ost yüzü 
6. Lateral epikondil: Epikondilin 2 cm. a~ag1s1 
7. Gluteal: Kal~anm üst dr~ bölgesi 
8. Büyük torakanter: Torakanter ~1kmhsmin arkast 
9. Oiz: Eklem ~izgisinin hemen üzerinde dizin ~ yag yast1g1 

Ortalama 4 kg'hk bir kuwetle parmakla basmca agn olmas1 pozitif kabul 
edilir. (Hassas olmas1 yeterli degildir ) 

Tant: Birinci ve ikinci kriterin beraber olmas1 gerekir. Ba~ka bir hastahk 
varhg1 tarny1 uzakla~t1rmaz. 

Hastahgm özelligi, i~ organ tutulmasmm olmayacag1 vc hayat1 tchdit et
medigi her hastaya a~1k~a ve hastanm anlayabilcccgi bir dillc anlatmak gcrc
kir. 

istirahat, s1cak tatbiki ve masaj agny1 biraz azaltmasma ragmcn analjczik 
vc stcroid olmayan anticnnamatuar ila~lar pck faydah dcgildir. Stcroidlcr ve 
serotonin gcri altm inhibitörlcri ctkisizdir. 

Uyku bozuklugu ncd~niylc kullamlan trisiklik ila~lardan amitriptilin ak
~amlan 10 mg ilc ba~lamp haftada bir yava~ yava~ 50 mg'a kadar arttmld1-
gmda hastalarda, uyku vc agn yakmmalarmda plascboya kar~t üstün oldugu 
sartanm1~t1r. Fibromiyaljidc kullamlan bu doz antidcprcsan dozundan ~ok da
ha dü~ük oldugunu hastaya da söylcmck faydahd1r. Yan tcsirlcri uyku, scr
semlik vc antikolincrjik ctkisidir. Digcr bir trisiklik ila~ siklobcnzaprin de, 
10-40 mg plaseboya göre etkili olmasma rngmcn yan ctkilcri isc olduk~a da
ha fazla bulunmu~tur. 

Egzcrsiz programlan hasta i~in faydah oldugundan ekzcrsiz progrnmlan
na girmcsi mutl~\ka tc~vik edilmclidir. 
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YV!tfl'~AK IHJliU ROMATIZMASI 

Aymc1 tam 
Yaygm vücut agnlan yapan diger nedenler ara~tmlmahdir. 

1. Polimiyaljika romatika: Boyun, omuzlar ve pelvis kav~aklannda bir 
aydan fazla süren agn ve sabah sertligi yakmmalan ile kendini gösteren bir 
sendromdur. 

Hastalarm ya~t 50'nin üzerindedir. Hastalar yataktan gü~lükle kalkar, hal
sizlik, i~tahs1zhk, zay1flama ve ate~ gibi sistemik yakmmalan da vard1r. 

Fizik muaycncdc önemli bir bulgu saptanmaz. Kas kuvveti normal, ancak 
proksimal kaslar s1kmakla agnhd1r. 

Sedimantasyon genellikle 1 saattc 50 mm üzerindedir. Anemi ve alkali 
fosfataz yüksekligi saptamr. 

Sabah sertligi ile birlikte agn, ya~m ve sedimentasyon h1zmm 50'nin üze
rinde olmas1 ve ufak doz steroide iyi cevap tam konmasm1 kolayla~tmr fakat 
diger yaygm agn nedenleri mutlaka ckartc edilmelidir. 

Temporal artcrit seyrinde de polimiyaljika romatika yakmmalan ortaya 
~1kt1gmdan ba~agnst, <;enedc kladikasyon, temporal arterin agnh ve ~i~ olma
s1 gibi yakmma vc bulgular varsa temporal arterit dü~ünmeli ve temporal ar
ter biyopsisi yaptlmaltd1r. 

Yakmmalar 15-20 mg prcdnisolona birka<; gün ii;inde iyi cevap verir ve 
steroid dozu daha sonra yava~ yava~ azalt1hr. Steroide birka~ ay-y1l, bazen ha
yat boyu dcvam ctmck gerekebilir. Temporal arteritde ise steroid dozu daha 
fazlad1r. 

2. Kanser: Yaygm agn nedenleri kar~tsmda hastanm ya~t ve cinsiyetine 
uygun kanser olas1hgm1 da dü~ünmek gerekir. 

Lösemilcrde oldugu gibi yaygm infiltrasyona bagh olarak yaygm eklem 
vc eklem d1~1 agnlar olu~ur. 

Yaygm tümör metastazlan yine yaygm agnya neden olabilir. 

Digcr bir yol da tümör, parancoplastik sendrom olarak ortaya <;tkabilir. 
ßunlar <;c~itli endokrin sendromlar (Cushing, hiperparatiroidi) veya polimiyo
zit vc poliartrit gibi tablolardir. 

3. Osteomalasi: <;ocuklardaki kar~1hg1 ra~itizm olan bu tablo eri~kinlerde 
günc~c r;1kmayan, özclliklc ya~hlarda ve malabsorbsiyonu olan hastalarda D 
vitamini emilimi bozuldugu ii;in ortaya <;tkar. 

Pclvis civannda daha fazla yaygm agn vard1r ve hastalar ördek gibi yürür
lcr. 
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Kan kalsiyumu dü~ük veya nonnal, alkalen fosfataz1 (kemik kökenli) ise 
yüksclmi~tir. 

Grafidc ostcoporoz ve yalanc1 fraktürler görülür. 

D vitamini ilc tedavi edilir. 

4. llipotiroidi: Hipotiroidi yakmma ve bulgulan yanmda, organ ve doku
larJa mukoprotein birikiminden dolay1 hastalarda s1k~a karpal tünel sendro
mu, yaygm agn ve miyopatiye rastlamltr. Eilerde kurmcala~ma ve uyu~ma 
özcllikle gecelcri artar. Proksimal kaslarda kuvvetsizlik, sertlik, kramplar, ha
rekctlerde yava~lama yaygm agn ve s1z1 vard1r. 

T3 ve T4 düzcylcri azalm1~ ve TSH ise artm1~t1r. Kas enzimlcri yüksck 
bulunur. 

S. Jliperparatiroidi: Yorgunluk, halsizlik, proksimal kas gü~süzlügü, yay
gm agn, sinirlilik, pcptik ülser vc tekrarlayan böbrek ta~lan yakmmalan ile 
yüksck kalsiyum vc alkali fosfataz, dü~ük fosfor dcgerlcri saptamr. Parathor
mcn düzeyi de artm1~t1r. 

Grafidc yaygm ostcoporoz yanmda özellikle el orta falanks radiyal tarafta 
subpcriostal resorpsiyon alanlan vc erozyonlar, ilcri devredc isc ostcitis fib
rosa sistika tablosu ~1kar. 

6. Kas lzastal1klan: Dcnnatomiyozit vc polimiyozit gibi inflamatuar kas 
ha~tahklannda agndan daha ~ok proksimal kas gücündcki azalma ana yakm
mad1r; hasta kolunu vc bacagm1 kald1ramaz. 

Nckrotizan vaskülitlcrin (PAN-poliartcritis nodosa) ve kollcjcn doku 
(SLE-sistcmik lupus critematosus, SS-sistcmik sklerosis) hastaliklan seyrin
dc de yaygm agn ve miy_ozit görülcbilir. 

7. Viral infeksiyonlarm seyrinde, hastahgm kcndinc özgü klinigi y;.mm
da, gcrck yaygm agn, gcrcksc de artrit görülcbilir. En öncmli özclligi ürr haf
ta i\indc kcndiligin<lcn iyilc~mcsidir. 

8. Parkinson liastal1g1: Bu hastalakta da k1.1s spazmlanndan dolay1 yaygm 
agnlar vard1r. 

Aynca sepsis, lzipermobilite sendromlan yaygm agn yapabilcn <ligcr has
tahklard1r. 

Ostcoporoz, yaygm inanem aksine, yaygm a.~nya neden olmaz ancak rök
me krn,~1 olu~tu.~1111da lokal a,~rt yapar. 
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/.0. Ce"a/1paia Tip Falciiltesi Siirdli Tip Elitimi Etlcinlilclerl 

R11111t1ti:mul llt1.rtt1'1klar Sempo:yumu 
25 Mc1y1s /9Y9. i~run/111/. s. 25-37 

COCUKLUK CAGI ROMATiZMAL HASTALIKLARI 

Prof Dr. lluri Özdo,~an 

<;ocukluk \agmda ckstremite agnlanna s1khkla rastlanmasma kar~1hk ro
matizmal hastahklar olduk\a nadirdir. Yapilan baz1 taramalarda 15 ya~mdan 
kü\ük \OCuklarda romatizmal yakmma s1khg1%1.3 ile %0. l arasmda bildiril
mcktedir. Digcr tarafta, jüvcnil kronik artrit (JKA) prevalans1 ise farkh mer
kczlerdc 100.000'de 113 ile 56, s1khg1 da y1Ida 100.000'de 19 ile 9 arasmda 
degi~mcktedir. 836 orta ögrenim ögrencisi arasmda yapt1g1m1z bir taramada 
k1zlarm %3 t 'indc, crkcklcrin ise % l 5'inde artralji anamnezi vard1. Bu \OCuk
larm % t 3 'ündc hipcrclastisite saptand1 ancak hi~ birinde romatizmal bir has
tahk bulunmad1. 

<;ocukluk ~agmda görülebilen kas ve iskelet sistemini tutabilen hastahkla
rm sm1flamas1 verilmi~tir. <;ocukluk \agmda en s1k görülen inflamatuar ro
matizmal hastahklara bakt1g1m1zda isc birinci s1ray1 genellikle JKA ahr. Bu
nu scroncgatif spondartritler (SSA), sistemik lupus critematosus (SLE), der
matomiyozitis (DM), skleroderma (SO) gibi diger bag dokusu hastahklan ve 
vaskülitlcr izlcr. Bir referans mcrkezi olan Ccrrahpa~a Tip Fakültcsi, <;ocuk 
Romatoloji poliklinigindc izlcdigimiz hastalarm tamlanna göre dag1hmlan 

„. isc bölgcsel farklihklan yans1tmaktadir. Hastalanm1zm yansm1 JKA olu~tu
rurkcn, Ailcvi Akdcniz Ate~i ikinci s1ray1 almaktad1r. Daha sonra akut eklem 
romatizmas1, digcr bag dokusu hastahklan ve Bch\et hastahg1 gelmektedir. 
ßir gcncl pediatri poliklinigindc bu s1ralama büyük olas1hkla daha farkh ola
caktir. infcksiyonlar, romatizmal olmayan yakmmalar, ba~ka hastahklann 
scyrindc ortaya ~1kan iskelet sistcmi tutulumlan daha ön planda olacaklardir. 
Onun i\in bu dcrlcmcde öncelikle romatizmal kaynakh olmayan yakmmalar, 
daha sonra \Ocukluk \agmm en s1k görülen iltihaph romatizmal hastahg1 olan 
JKA ve onun aymc1 tamsmda da, s1khk s1rasma göre, hareket sistcmin~ ilgi
lcndircn digcr hastaliklardan söz edileccktir. 
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ROMATiZMAL KAYNAKLI OLMAYAN AGRILAR 
1. Büyüme agnlan: Büyüme ile ili~kisi gösterilmemi~ olmakla birlikte bu 

isimlendinne yaygm olarak kullamlmaktad1r. <;ocuklarda en s1k yakmma ve 
hckime ba~vuru nedeni olan bu agnlar genellikle bacaklarda görülür. Bazi ~o
cuklar bacaklara ek olarak kollarda da agndan yakm1rlar ancak sadece kollar
da görülmesi ~ok nadirdir. Agn genclde bald1r ve uyluklarda lokalizedir. Ge
cel~ri artar ve bazen ~ocugu uykudan uyand1racak kadar ~iddetli olabilir. Ag
nh dönemde bile fizik muayenede bir özellik saptanmaz. Masajdan ve basit 
analjeziklerden yararlamr. <;ocuga ve aileye agnmn niteligi ve kahc1 bir has
tali k habcrcisi olmad1g1 anlat1lmahd1r. Ancak bu tamy1 koymadan önce ba~ka 
bir hastahga ait belirtiler dikkatlice aranmahdir. 

2.1/ipermobilite: Marfan ya da Ehler's Danlos gibi bir bag dokusu hasta
hgma bagh olmaksmn, kas-iskelet sisteminde agnya yol a~abilen, normal ha
reket a~1khgmm ilcri dcrccede artm1~ oldugu bir klinik tablodur. K1zlarda er
keklere oranla daha s1khkla rastlamr. Tamda Cartcr-Wilkinson kriterlerindcn 
y:.uarlamhr. Buna göre: a) ba~parmagm önkol fleksör yüzünc pasif oppozis
yonu, b) pannaklann mctakarpofalangeal eklemler hizas1mndan önkol cks
tcnsör yüzeyinc parate! pasif hipcrekstansiyonu, c) dirseklerin 10 dereccdcn 
fazla hipcrckstansiyonu, d) dizlcrin 10 dcrecedcn fazla hipcrekstansiyonu, c) 
ay:.1kbilcginin pasif dorsifleksiyonunun artmas1 kriterlerindcn ü~ünün bulun
mas1 tamy1 koydurur. Hipcrmobilitesi olan ~ocuklarda travmaya bagh zcdc
lcnmclere stk\a rastlamr. Gcdalia'nm tammlad1g1, tckrarlayan nonspcsifik 
artritlc seyredcn jüvcnil episodik artrit'li \OCuklarm %66'smda da hipcrmobi
lite bildirilmi~tir. 

\ 

3. Osteokondritler: Lokalizc agn ilc karakterizc, birincil vcya ikincil kc-
miklc~mc merkczlerinin aseptik nckrozuna bagh idiopatik bir tablodur. Gc
ncllikle 3 ile 12 ya~ arasmdaki erkck ~ocuklannda görülür. Yerle~im s1khkla 
tck bölgcdc<lir, nadircn bilateral olabilir. Pcrifcrik veya aksiycl bir\ok lokali
za!'yon bildirilmi~tir. Kliniktc cn s1k sorun yaratanlar Lcgg-Calve-Pcrthcs (fc-· 
mu~ ba~1), Osgood-Schlatter (tubcrasitas tibia), Köhler (tarsal navikulcr ke
mik), Friebcrg (2. mctatars ba~1), Thicmann (falanks cpifizlcri) vc Schcucr
mann hastahg1d1r (öz. dorsal vc lomber vcrtebralar). 

4. Bel •·e bo)'ll11 agnlan: 13-17 ya~lan arasmda yap1lan bir taramada 446 
ögrencinin %26 'smda bei agns1 anamnczi almm1~t1r. Ancak bu ncdcnlc dok
tor .i ba~vuranlarm oram %2'dir. Özclliklc adolcsan döncmdc romatizmal ol
mayan bei agns1 ncd~nkri arasmda spora bagh zcdclcnmclcr, Shcucrman has
talig1, spondilolizis vc spondilolistezis, nadircn disk hcrniasyonu vc tümörlcr 
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sayilabilir. Skolyoz ve diger postural bozukluklara bagh agnlarm ise ileri de
kadlarda ortaya ~1kt1g1 bildirilmektedir. 

Tortikollis primer veya sekonder olabilir. Boyun omurlanm ilgilendiren 
hastahklarda (örn. JKA) ortaya ~1kabildigi gibi, sternokleidomastoid kasmm 
nörolojik ya da idiopatik k1salmasma ikincil olarak da geli~cbilir. Travma ve
ya scrvikal adcnit sonras1 akut olarak ba~layabilir. 

5. Primer fibromiyalji sendromu: Eri~kinlcrde tammlanm1~ olan bu scnd
romun, ~ocuklarda, özellikle gen~ k1zlarda da görülebildigi Yunus ve Masi ta
rafmdan bildirilmi~tir. Yaygm, iyi tammlanamayan agn, yorgunluk, anksiye
tc, uyku bozukluklan, dcpresyon egilimi ile karaktcrize bu scndromun tams1-
m koyarkcn bclirlcnmi~ noktalann en az ü~ünde duyarhhk saptanmas1 gerek
mcktcdir. Tcdavisindc trisiklik antidcprcsanlar, NSAii'tar, egzersiz ve psiko
terapidcn yararlam lmaktadir. 

6. Akut, gefici bölgesel osteoporoz: Gencllikle kal~ada lokalizc ~iddetli 
agn, harckct k1s1thlig1 ilc ortaya ~1kabilcn bu tablonun refleks sempatik dist
rofinin özcl bir formu oldugu dü~ünülmcktcdir. S1khkla bir travma hikayesi 
vardir. Akut faz yamt1 bulunmamakla birlikte radyolojik ve sintigrafik olarak 
bölgcscl ostcoporoz göstcrilebilir. Gcnclliklc spontan olarak gerilcr. 

JÜVENiL KRONiK ARTRiT 
<;ocukluk ~agmm cn s1k görülcn rüomatizmal hastahg1dir. Yine bu ya~ 

grubunda cn fazla sakatltga yol a~an hastahklarm ba~mda gelir. Geli~mi~ ba
ll ülkclcrindcki prcvalans1 ortalama 1 OOO'de l olarak bildirilmektedir. 
ABD'dc jüvcnil romatoid artrit (JRA) olarak isimlcndirilen JKA büyük olas1-
ltkla tck bir hastahk dcgildir. Alt gruplar daha iyi tammland1k~a aym isim al
tmda toplanm1~. bclki birdcn fazla etyolojik faktörün rol oynad1g1, heterojen 
bir grup hastal1k bclirmcktedir. Ya da tck bir patojcnik arac1, uygun konaklar-

.„ da farklt klinik tablolarm ortaya ~1kmasma nedcn olmaktad1r. 

JKA tams1 koymak i~in baz1 tam kritcrlerindcn yararlanmaktay1z. Ameri
can College of Rhcumatology ve EULAR tarafmdan haz1rlanm1~ iki farklt 
yakla~tm vardir. Artrit sürcsi EULAR kritcrlcrinc göre en az 3 ay, ACR'a gö
re isc cn az 6 hafta olarak öngörülmcktcdir. Yinc ACR kritcrleri ba~lang1~ ti
pinin bclirlcnmcsi i~in 6 ayhk bir sürcnin gc~mcsini gerekli görmektcdir. A Y
nca d1~lanmas1 gcrckcn digcr jüvcnil artritler arasmdajüvenil ankilozan spon
dilit ve bcnzcri hastaltklan da saymaktadtr. JKA d1~1 baz1 artritlerin 6 aydan 
fazla sürcbilmcsi vc jüvcnil ankilozan spondilit (JAS) ilc bcnzcri hastaltklan, 
özclliklc ba~lang1~ döncmlcrindc JKA'dcn ay1rmanm pck mümkün olmama
s1 gibi ncdcnlcrlc biz EULAR kritcrlcrini kullanmay1 ycglcmcktcyiz. 
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Hastahk klasik olarak ü~ ba~langt~ tipine aynlmaktad1r: 

a. Oligoartikii/er (pausiartiküler): Dört veya daha az eklemde artrit, 

h. Poliartikiiler: Be~ veya daha fazla eklemde artrit, 

c:. Sistemik: Artrit, tipik, intennittan ate~. ate~e e~lik eden eritematöz, ~a
buk kaybolan tipik döküntü ve ekstraartükiler tutulum (hepatosplenomegali, 
pcrikardit, lenfadenopati..). 

Hastalarm bir ktsmmda hastahk, ba~langt~ tipinden farkh bir scyir göste
rcrilmektcdir. Bu da hastahgm prognozunu ve tcdavi sc~imini etkilcmektedir. 
Oligoartikülcr olarak ba~layan tablo: a- oligoartiküler olarak dcvam edcbilir, 
veya. b- poliartiküler, c- seronegatif spondartritlcrden birine dönü~ebilir. Sis
temik ba~lang1~ gösteren bir ba~ka ~ocukta ise seyir, a-tckrarlayan sistcmik 
ataklar, b- poliartiküler fonn, c- nadiren de oligoartiküler olarak devam edc
bilir. 

Ba~lang1~ tipkrine daha aynnttlt olarak bak1ld1g1 zaman daha homojcn 
altgruplann varl1g1 ortaya i;1kmaktad1r. 

1. Oligoartikiiler ba~lang1f tipi: %55-15 arasmda bildirilcn görülmc s1k
ltg1 ilc en büyük tipi olu~turur. Ba~lang1~ ya~ma göre iki altgrupta dcgcrlen
dirilir: 

a- Alu ya~1m/m1 önce ha~layan o/igoartikiiler tip: Türk JKA popülasyonu
nun aksine ABD ve ingilterc·den bildirilcn serilcrdc cn büyük altgrubu bu tip 
olu~turur. Öze11ikle alt taraf cklemlcrini (diz, ayak bilegi), tutar, kal~a artriti 
ise ~ok nadirdir. Ktz ~ocuklarmda oglanlara oranla bclirgin olarak daha fazla 
görülür. Artmt~ pozitif anti-nüklccr antikor (ANA) (%40-60) ve kronik irido
siklit s1klig1 bu altgrubun özcJligini olu~turur.'Oligoartiküler tutulum ilc kar
~m1za geien, 6 ya~mdan.kü~ük bir ktz ~ocugunda ANA da pozitif ise; irido
siklit olu~ma riski de ~ok yükscktir. iridoksiklit gcli~cnlcrin % 9Yindc ANA 
pozitif olarak bulunmaktadtr. Göz tutulumu olgularm %504sindc sinsi olarak 
ba~lad1gmdan, yüksek risk ta~1yanlarda her 3 ayda, digcrlcrindc isc 6 ayda bir 
bi)omikroskopla göz muaycnclcrinin yap1lmas1 öncrilmcktcdir. Döylcce ilc
rid..! band keratopati, katarakt hatta körlüge yol a~abilcn bu tutulumu erken ta
mmak vc tcdavi ctmck mümkün olacakttr. Bazi olgularda iridosiklit artrittcn 
öm:c ortaya ~tkabilir, o zaman tarn gccikcbilir. HLA A2, DR5 vc DR8 s1kl1g1 
bu altgrupta artmt~ olarak bulunur. Prognozu cklemdcn \Ok göz tutulumu bc
lirlcr. Tcdavi i~in gcnclliklc non-stcroidral antiinflamatuar ila~lar, atcllcmc vc 
egzcrsizlekr yctcrli olmaktad1r. lridosiklit tcdavisi i~in isc lokal stcroid vc 
miJriatiklcr kullamltr. Nadircn sistcmik steroid vcya immünsüprcsif tcdaviyc 
ba~vurulur. 
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h- Ger ha§lang1rll oligoartiküler JKA: Alt1 ya~mdan sonra ba~layan bu 
altgrup Türk JKA popülasyonunun en büyük grubunu olu~turur (%39). En s1k 
9-10 ya~larmdaki erkek \OCUklarda ortaya \ikar. Alt taraf büyük eklemler, ge
nclliklc asimctrik olarak tutulur. Erken tipin aksinc kal\a tutulumu daha s1k
t1r vc öncmli bir sakathk ncdenidir. Bu \Ocuklarm bir k1smmda zaman i\ in
dc scroncgatif spondartritlerden biri (AS, sedcf artropatisi, Reiter, inflamma
tuar barsak hastahg1 atropatisi) geli~ebilir. Entcsopati, sakroileit tabloya ekle
ncbilir. Ancak bei agns1 yakmmas1 eri~kinlerdcki gibi belirgin dcgildir. Bu 
altgrupta HLA 827 s1khg1 artm1~ olarak bulunur. Hastalann %20-25'indc 
ANA ilc ili~ki göstenncyen ve ciddi komplikasyonlara yol a\mayan akut iri
tis görülür. Pctty vc ark. yinc özclliklc erkek \Ocuklannda görülcn ancak ak
siycl tutulumu olmayan bir grup hastaya scroncgatif entesit, artrittcn olu~an 
SEA scndromu ad1m venni~lerdir. 

Tcdavidc gcnclliklc NSAii'a ek olarak Salazopirin vcya Mctorcksattan 
yararlamhr. Kal\a tutulumu olanlann öncmli bir k1smmda erkcn kal~ a artrop
lastisi indikasyonu konmaktad1r. 

2. Poliartikiiler JKA: <;ocuklann ortalama %20'sindc hastahk poliartikü
lcr ba~h1r. JgM romatoid faktörün olup olmamasma göre iki altgruba aynhr. 

. a- Seropozitif poliartikiiler JKA: Eri~kin RA'in \Ocuklardaki kar~1hgm1 
bu grup olu~turur. Bu ncdcnlc Avrupa'da sadecc bu altgruba JRA ad1 veril
mcktcdir. <;ogunlugunu k1zlar olu~turur vc genclliklc 10 ya~mdan sonra s1k
hg1 artar. Tüm grubun % l 0 kadanm olu~turur. Özclliklc proksimal intcrfalan
gcal, mctakarpofalangcal cklcmlcr vc el bilcgi eklcmlcri gibi kü~ük eklcmler 
simctrik olarak tutulur. Radyolojik dcgi~imlcr (pcriartiküler ostcoporoz, ek- . 
lcm arahgmda daralma, crozyonlar, ankiloz) en erkcn bu grupta ortaya \ikar. 
Gcnclliklc bir y1l i\indc erozyonlar saptanabilir. lgM RF varhg1, h1zh ve ero
zif hastalik scyrini göstcrcn kötü prognoz i~aretlcrinden biridir. Romatoid no
düllcr yinc bu altgrubun özclliklcrindcn biridir. Eri~kin RA'dcki gibi HLA 
DR4 artm1~ s1klikta bulunur. Ailcde RA anamnczi de artm1~t1r. Morbiditcsi 

· · yüksck olan bu grupta altm tuzlan, salazopirin, metotreksat gibi uzun etkili 
ila~ tcdavisinc daha erkcn ba~lama indikasyonu vardtr. 

h- Seronegatif po/iartikiiler .1 KA: Bu altgrupu digcrlerinden daha hctero
jcn bir grup hastayt i~erir. Gcnclliklc diz, cl ve ayak bilekleri ilc ufak eklcm
lcr simctrik olarak tutulurlar. Flcksör tenosinovitlere stk olarak rastlamr. Has
talar bazen ilk olarak tortikollis ilc ba~vurabilirlcr. Boyun tutulmasma sekon
dcr mikronali gcli~cbilir. Kal~a tutulmast öncmli bir sakathk nedenidir ve bu 
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ha!-.talarda kal\a artroplastisi geregi ortaya \tkar. Seroncgatif spondartritlcrin 
bir k1sm1 poliartiküler JKA gibi ba~layabilir. HLA DR 1 ve HLA DPw3 s1kh
gmm artt1g1 bildirilmektedir. 

3. Sistemik ba~lang1fl1 tip (Still hastal1g1): Ge\en yüzy1hn sonunda Sir 
Frrdcric Still'in tammlad1g1 antite sistemik JKA ile uyumlu oldugu iCfin art1k 
sadece bu grup onun ad1yla amlmaktad1r. Tüm JKA'nm %20-25'ini olu~turan 
bu tipte k1zlarla erkekler e~it oranda hastalamrlar. Artm1~ morbidite ve mor
talite gösteren sistemik formda eklem tutulumundan \Ok eklcmd1~1 bulgular 
ön plandad1r. Gündc bir ya da iki kez 39-40°C'a yüksclcn, birka~ saat sonra 
da nonnal düzeylcre incn intennittan ate~ ile ona e~lik edcn tipik eritcmatöz, 
\ahuk kaybolan döküntü (Still döküntüsü) hastaltgm cn karakteristik özcllik
lcnni olu~tururlar. Dcrinin ka~mmas1 sonucu Kocbncr fcnomeni ismi verilen, 
dc1mografizm ortaya ~1kar. Olgularm yansmdan fazlasmda, hastaltgm aktif 
döneminde, lenfadcnopati ve hcpato-splcnomcgali saptamr. Hastalann %30 
kadarmda, genellikle subklinik scyirli pcrikardit mcvcuttur. Daha scyrck ola
rak miyokardit de gcli~cbilir. Nadiren plcvral epan~man, pnömonitis, MSS tu-
tulumu bildirilmi~tir. · 

Eklem tutulumu ilk döncmdc sistcmik bulgulardan gcri planda bulunabi
lir ya da birka~ ay sonra ortaya \tkabilir. 0 zaman aymc1 tarn yapmak CfOk 
glil;lc~ir. Hastahk hastalann bir k1smmda sadccc y1lda birka~ kcz tckrarlay1p 
birka~ ay sürcn sistcmik ataklar ~cklindc sürcr. Zaman i\indc bu grubun 
öncmli bir k1smmda sistcmik ataklarm s1khg1 azaltr vc tamamen ortadan kal
kahilir. Bir k1smmda poliartikülcr, diger bir k1smmda isc oligoartikülcr bir sc
yir göstcrir, bu arada sistcmik bulgular gcrilcr} hatta kaybolabilir. ßoyun ve 
kah;a tutulumu s1kt1r, el vc ayak bilcklcrindc ankiloz gcli~mcsi isc olduk\:a ti
piktir. Özelliklc poliartikülcr scyir göstcrcn hastalar morbiditc ve mortalitc 
acr1smdan en yüksck risk grubunu olu~tururlar. Sckondcr amiloidoza yinc cn 
s1k bu hastalarda rastlamr. 

Etyopatogcnczindc infoksiyon ajanlannm rolü hcp tart1~ilan sistcmik JKA 
ilc hcrhangi bir llLA antijcni arasmda kcsin bir ili~ki göstcrilcmcmi~tir. ßaz1 
mcrkczlcr llLA DR4 vc llLA ßw35'in artt1gm1 bildirmi~lcrdir. 

Tcdavidc sistcmik bulgulann kontrol edilcbilmcsi i\in kortikostcroidlcrc 
gcrcksinim duyulur. 1-2 mg/kg/gün veya pulse stcroid gibi yüksck dozda tc
daviyc ba~lamak gcrckcbilir. Stcroidin büyümc üzcrindcki ctkilcrini cn aza 
indircbilmck i\in, tcdaviyc sabah tck doz ilc ba~lanmali, mümkün olan cn k1-
sa Lamanda isc güna~m tcdavi ~emasma gc~ilmclidir. Poliartikülcr scyir gös
tcr~nlcrdc ise özclliklc mctotreksattan yararlanilmaktadir. Sistcmik ataklar s1-
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rasmda salazopirin ve altm tuzlan ile ciddi yan etkiler bildirilmi~tir. Sekonder 
amiloidoz geli~en hastalarda klorambusil kullamlmasmm nedeni ise bu konu
da sadece bu immünsüpresif ile yap1lm1~ ~ah~malarm olmas1d1r. 

Prognoz 
JKA 'da prognoz genellikle iyidir. Hastalann %60'1 eri~kin ya~lara hafif li

mitasyonlarla ula~1rlar. %20-30'unda orta, % 10-20'sinde ise ag1r fonksiyon 
kayb1 ortaya \Ikar. Bizim hasta grubumuzda hastahk süreleri 5 ytlm üzerinde 
olan olgulann % 16'smda ag1r fonksiyon kayb1 saptand1. Mortalite % 1-4 ara
smda dcgi~mektedir. Erken dönemde infeksiyon, ge~ dönemde ise sekonder 
amiloidoz sonucu geli~en renal yetmezlik en önemli ölüm nedenleridir. Per
siste edcn protcinüri amiloidoz olas1hgm1 akla getirmelid.ir ve tam rektal ve
ya renal biopsi ile konmahd1r. Amiloidoz s1khg1 cografi farkhhk gösterir. 
ABD'dc % l 'in altmda, lngilterc'dc %5, Polonya'da % 11, Türkiye'de ise 
% 1 O civarmdad1r. Ancak son y11larda izledigimiz hasta popülasyonundaki 
amiloidoz s1khgmda bir azalma izlenmektedir (%7). 

Hastahgm 5 ya~mdan önce ba~lamas1, aktif hastahgm 5 y1ldan fazla sür
mcsi, trombositoz, romatoid faktör, klinikle korelasyon göstermeyen ve per
sistc cdcn akut faz yamt1 prognozun kötü olacagm1 gösteren i~aretler olarak 
kubul cdilmcktedir. 

AYIRICI TANI 
JKA aymc1 tamsma bir \Ok hastahk girer. JKA ancak diger hastahklar d1~

land1ktan sonra konabilecek bir tamd1r. Farkh ba~lang19 tipleri farkh hastahk
larla kan~tmlabilir. Tutulan eklemlerin say1s1 kadar dag1hm1, büyüklükleri, 
simctrisi, tutulum hm, tekrarlama özelligi aymc1 tamda ~01k önem kazamr. 

„ Aynca hastanm cinsiyeti, ya~1, öz ve soy ge~mi~i. ila9 anamnezi bir~ok önem
li ipucu bulmamm saglayabilir. Diger sistemlere ait yakmma ve bulgulara 
mutlaka gcrekcn öncm verilmclidir. 

J. in/eksiyonlar: Viral infeksiyonlar seyrinde eklem tutulmas1 stk~a görü
lcbilir. Gcnellikle k1sa sürede (1-2 hafta) kendiliginden kaybolur. Nadiren 6 
haftaya kadar sürebilir. Rubella, Hepatit B virüsleri daha ~ok ufak eklemleri 
tutarken, kabakulak, varisella gibi v.irüslcr diz gibi daha büyük eklemlerde 
artritc yol ar;arlar. lnfeksiyöz mononükleoz, sitomegalovirüs, herpes virüs, 
parvovirüs infeksiyonlan scyrinde de eklem tutulum ortaya ~1kabilir. Bazen 
rubclla a~1s1 sonras1 da artrit olu~abilir. 
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Akut bir monoartrittc ilk akla gelmcsi geien olas1hk septik artrittir. Tutu
lan eklem s1cak. ~i~. agnh ve k1rmmdir. Eklem s1v1smm direkt incelcnmesi 
ve kültürü ile h1zla tamya gidilmelidir. H. injluenzae, stafilokok ve strepto
koklar cn s1k rastlanan ajanlard1r. Kronik bir monoartritte ise tüberküloz hala 
ilk dü~ünülmesi gereken nedcnlerin ba~mda gelir. S1vmm incelenmesi yeterli 
olmaz ise sinovial biopsiye ba~vurmak gerekebilir. Brusellozda isc periferik 
eklem tutulumu kadar aksiyel tutulum da s1kt1r. Parazitozlann seyrindc de art
rit olabilccegi unutulmamahd1r. Özellikle Giardia intestinalis enfestasyonu 
s1rasmda atc~le ili~kisi olmayan, ka~mt1h döküntü ile birlikte bazcn oligo-, ba
zen d~ simetrik poliartikülcr artrit ortaya ~1kabilir. Lymc hastahg1 isc 1977'dc 
ismini ald1g1 ycrle~im bölgesindc tammlanm1~t1r. Kene ile bula~an bir spiro
ketin (Borrelia hurgdorferi) yol ai;t1g1 bu hastahkta eklem tutulumundan ön
ce eritema kronikum migrans denen tipik döküntü olur. Gcncllikle oligoarti
kükr bir artritc yol ai;ar. Hastahgm daha sonraki döncmlerinde nörolojik, kar
diak manifcstasyonlar tabloya eklencbilir. Erken tam konabilirse hastalik <;o
cuklarda penisilin. eri~kinlcrde tetrasiklin veya doksisiklin ile tedavi edilcbilir. 

Gc<;irilmi~ bir üst solunum yolu infeksiyonunu, gastroentcrit, üretriti izlc
yen günlcrdc ortaya <;1bn, özellikle diz veya ayak bileklerini tutan artrit tab
losu akla reaktif artrit olas1hg1m getirir. Salmonella, shigclla, ycrsinia, strcp
tokok infcksiyonlaknna sckondcr gcli~cn rcaktif artritler en s1k kar~tla~tlan
larJ1r. En tipik olam A grubu bcta-hemolitik strcptokoksik farenjiti izlcycn 
akut eklem romatizmas1d1r. S1k görüldügü ülkclcrdc JKA ile aymc1 tantda cn 
<;ok sorun olu~turan hastahk AER 'dir. Ülkemizde de her artrit, her artralji, 
hatta her yüksck ASO titrcsi AER diye kabul edilip, pcnisilin ve aspirin ile tc
davi edilmeye <;ah~1hr. ilkokul ~ocuklan aras.mda yapilan bir taramada %70 
oramnda ASO 333 Todd Ü'nin üzerindl! bulunmu~tur. ßizim JKA'li popülas
yonumuzun da % 76'sinda ASO düzcylcri normal dcgerlcrin üzcrindcdir. 
ASO dcgcrlerindcki yüksckligin ycni bir strcptokoksik infcksiyona bagh ol
dugu isc ancak on gün arayla tckrarlanan öli;ümlcr arasmda cn az iki tüp tit
rcsi fark saptand1g1 zaman söylcncbilir. AER 'de atc~. döküntü, arlrit, perikar
dit gibi sistcmik JKA 'da da görülcn bulgular vard1r. Ancak bunlann hepsi 
farklt özclliklcr ta~1rlar. Ömcgin atc~ AER 'de öncc dcvamlidir, daha sonra li
zis tarzmda dü~cr. Buna kar~1ltk JKA •da tipik döküntünün e~lik ettigi intcr
mittan bir atc~ vard1r. AER'dc döküntü atc~lc ili~kisi olmayan critcma margi
natum ~eklindcdir. Eklem tutulumu AER 'de aspirinc \Ok iyi yamt vcren ve 
sckel birakmadan 1-2 hafta i~ind\! kaybolan gczici t;.1rzdad1r. Sistcmik JKA 'da 
ise öncc \Ok ön p?anda olmayan artrit daha sonra tabloya hakim olabilir ve as
pirin ilc tarn kaybolmay1p, dcformite b1rakabilcn kronik bir scyir göstcrir. 
AER tams1 koyarken bu verilcrin gözdcn gc~irilmcsindc yarar vard1r. 
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2. Sero-negatif spondartritler: JAS, sedef artropatisi, iltihabi barsak has
taliklanna bagh artropati ve Reiter scndromundan (reaktif artritler) olu~an bu 
grubun özellikleri ~öyle s1ralanabilir: a- k1zlardan 9ok erkeklerde görülmesi, 
b- romatoid faktör (RF) ve antinükleer antikorlann (ANA) negatif olmas1, c
alt taraf eklemlerinin yamnda aksiyel tutulumun da bulunmas1, d- özellikle to
puk ve dizde cntcsopati (topuk dikeni, Achillc tendiniti), e-ailevi yüklülügün 
olmas1 vc f-HLA 827 s1khgmm anm~ olmas1. <;ocuklarm önemli bir k1smm
da hastahk pcriferik tutulum ile ba~lar, bei agns1 eri~kinlerin aksinc, erken dö
ncm bulgusu dcgildir. Onun i~in ba~lang1~ta oligoartiküler-gc9 ba~lang19h 
JKA m1, yoksa SSA 'dan biri mi ay1rdctmek olanaks1z olabilir. Hastalann iz
lcmlcri s1rasmda bazJlannda bel-boyun agns1 vc k1s1thhg1 ortaya 91kar, rad
yolojik olarak da sakroilcit vc spondartrit saptamr. Pctty vc ark. isc sakroile
iti olmayan ancak scroncgatif cntcsopati ve artrit ile scyredcn tabloya SEA 
scndromu adm1 vcrmi~lcrdir. JAS bazen hcm üst hcm de alt taraf büyük vc 
kü~ük cklcmkrini ctkilcycbilir ve yaygm dcformitclere yol a~an bir poliarti
külcr klinik ilc scyrcdcbilir. Özelliklc scdcf artropatisindc vc Reiter' de ise pc
rifcrik ufak eklem tutulumu s1kt1r. Tck tck eklcmlcrin sinovitindcn 9ok tüm 
pannagm ~i~tigi bir daktilit ~cklindcdir (sosis parmak). JAS aksinc sakroileit 
gcnclliklc tck tarafhd1r. Seroncgatif poliartikülcr JKA tams1 alan bir hastada 
zaman i~indc scdcf plaklannm, tipik t1mak dcgi~ikliklcrinin (yüksük t1rnak) 
tabloya cklcnmcsi ilc kcsin tam konabilir. Bazcn dcri tutulumu 9ok hafiftir vc 
gözdcn km;abilir, onun i\in özelliklc sa9h dcri, kulak arkalan, göbck 9ukuru, 
dirsck ckstansör yüzlcri ufak plaklar a91smdan iyicc incclcnmelidir. iBH'1 
scyrindc gorükn eklem tutulumu da iki tiptir: bir grupta pcriferik artrit görü
lürkcn, crkckkrin \ogunlugunu olu~turdugu diger grupta ise spondilit ön 
plandad1r. iltihabi barsak hastahg1 ilc eklem tutulumu arasmda her zaman has
ta!Jk aktivitcsi a\1smdan bir korclasyon yoktur. Onun i\in SSA ~üphcsi olan 
bir \OCugun anamnczini ahrkcn mutlaka kann agns1, kanh, müküslü ishal, pe
rianal fistül varhg1 sorulmalid1r. 

SSA 'in tcdavisi gcncldc JKA 'den farkh dcgildir. Non-stcroidal antinflam
.. matuar ila~lann yctcrsiz kald1g1 durumlarda salazopirin vcya metotrcksat'dan 

yararlamlabilir. Tcdavinin cn öncmli k1smm1 isc fizyotcrapi, aktif egzcrsizlcr 
olu~turur. 

3. Aile1:i Akdeniz ate~i: Daha önce de belirtildigi gibi, pcdiatrik romatolo
ji poliklinigimizdc JKA 'dan sonra ikinci siray1 AAA'i (FMF) almaktadir. Ül
kcmizdc AAA s1khgmm %0.1 civannda oldugu bildirilmi~tir. Tipik kann ag
ns1 vc/vcya gögüs agns1, ate~ nöbcti üolan ve ailc anamnczi pozitif bulunan 
bir hastaya AAA tams1 koymak \Ok zor dcgildir. Hastalann %50-70 kadann-
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da 01taya \tkan eklem yakmmalan ise \Ogu kcz sorun yarahr. <;ocuklarda 
cri~kinlere göre daha s1kt1r ve ilk bulgu olabilir. Hastalann bir k1smmdra art
rit nöbcte e~lik edcr. Kann agns1 ve ate~ ge\tikten sonra bir ka~ gün daha sü
rer vc kendiligindcn gerilcyerek, hii;bir sekel birakmadan kaybolur. Bu gencl
lik~e monoartikülerdir, ayak bilegi ya da dizi tutar. Eklem üzerinde eritcm 
olu~abilir. Bazi hastalarda ise artrit ile diger atak e~zamanh olmayabilir. 0 za
man tamy1 atlamak \Ok kolaydtr. Hastalann bir k1smmda AER, bir k1smmda 
ise JKA dü~ünülür. Gencllikle mono- ya da oligoartiküler, nadiren de poliar
tikulcr tutulum göstcrcbilir. Bu tip artrit daha uzun sürcli olabilir, birka<; haf
ta, hatta birka~ ay dcvam edcbilir. Daha nadir olarak ise, özellikle kal<;alarda 
kfflnik bir artrit olu~abilir. Bu olgulann bir k1smmda artroplasti bile gerekebi
lir. Yinc nadir olarak sakroilcit ilc seyrccn ve ankilozan spondilite bcnzeyen, 
ancak HLA B27 ncgatif bir artropati de geli~ebilir. Tüm bu özelliklcr göz 
önünc almarak artriti olan her \OCukta mutlaka AAA'i ekarte etmck gerck
mektcdir. Hastaya atak olup olmad1g1, aile anamnezi, ailesinin kökcni (öz. 
Kastamonu, Sivas, Tokat, Kayseri, Erzurum, Agn, Kars yöreleri) özcllikle so
rulmahdir. Kol~isin tcdavisi ile ( 1-1.5 mg/gün), hastay1 ataklardan kurtarma, 
daha da öncmlisi sckondcr amiloidoz iiskini ortadan kald1rma olanagma sa
hip oldugumuzu unutm~1mam1z laz1md1r. 

4. Belzfel lzasta/ig1: Oral aft, genital ülscr, critcma nodosum, ostiofollikü
lit gibi dcri tutulumu. göz iltihab1, patcrji pozitinigi yanmda artrit, vaskülcr 
tutulum. MSS hastaltg1 gibi klinik bulgularla karatcrizc olan bu hastahk \O
cuklarda madir görülür. Yakm zamana kadar \OCukluk <;ag1 Bchi;ct hastalig1 
konusunda ~ok az olan bilgi birikimi h1zla artmaktadir. Tüm BH'm %2-3 'ü 

\ 

ha~tahk kritcrlcrini 16 ya~mdan önce doldurmaktad1rlar. BH'da eklem tutulu-
mu gcncllikle mono- vcya oligoartikülcrdir. S1klikla tckrarlayan vc dcformitc 
b1r;,ikmayan bir artrittir. Tcdavi gcrcktirmcdcn birka~ hafta i<;indc spontan gc
rikr. Ayak bilcklcri, dizlcr, clbilcklcri vc dirscklcrdc daha fazla görülür. llas
ta crkcksc vc ba~lang1~ ya~1 nc kadar crkcnsc, özclliklc göz a<;1smdan prog
no;~ da o kadar kötüdür. Ülkcmizdc s1k görülcn bu hastahk \Ocuklarda da gö
rükbilcccgini hat1rlayarak aymc1 tamda dcgcrlcndirilmclidir. 

5. Diger bag dok11s11 hastal1klan: Ö1.clliklc si.\·temik lupll.\' eritcmato.\'U.\' 
sistcmik JKA ilc kan~abilir. lkisindc de atc~. döküntü, simctrik artrit olabilir. 
Ancak SLE'dc yüzdc tipik kckbck döküntüsü ilc özclliklc günc~ gören ycr
lcrJcki ürtikaryal <löküntülcr Still'in atc~lc ortaya ~1kan, h1zla kaybolan critc
matöz döküntüsündcn \Ok farklid1r. SLE'dc artrit dcformitc yapmayan hafif 
bir sinovit ilc karaktcrizcdir. Sistcmik JKA 'da renal tutulum gencldc sckon-



~·oct'1'1.l'li ('AC~/ IWMATt/.MAI. HA.'iTAIJl\AR/ 

der amiloidoza baghdir, buna kar~thk SLE'de renal tutulum s1kt1r ve progno
zu kötü yöndc etkiler. Otoimmümn hemolitik anemi, lökopeni, lenfopeni ve 
trombositopcni yinc SLE'de stk görülen hematolojik bulgulardir. MSS tutulu
mu da SLE i\in daha tipiktir. ANA pozitifligi JKA'da da görülebilir ama il
gin~ olan bu pozitifligc sistcmik formda degil de oligoartiküler -erken ba~lan
g1~lt altgrupta iridosiklit ilc ili~kili olarak rastlanmastdtr. Anti-DNA, anti-Sm 
antikorlannm var11g1, dü~ük C3 düzcyleri hcp SLE lehinc yorumlanacak bul
gulard1r. Tcdavisindc antimalaryal ila~lar yamnda kortikostcroid vc gcrekirsc 
immünsüprcsifler kullamhr. 

c;ocukluk \ag1 dermatomiyoziti proksimal kaslar ve boyun flcksör kasla
rmda ortaya \ikan kas gü\süzlügü, pcriorbital ödem ilc göz kapaklarmda hc
liotropi denen tipik rcnk degi~imi, yüzdc ve gögüste eritematöz döküntü, el 
ufak cklcmlcrinin ckstansör yüzlerindc görülcn tipik Gotfron plaklan, hafif si
metrik sinovit, Raynaud fenomeni ilc cri~kin DM 'e benzcr. Ancak bunlann 
yanmda baz1 farkh özcllikler ta~1r. Vaskülit daha ön plandadir. incc barsak 
vasküliti ciddi komplikasyonlara yol a~abilir. T1rnak dibindc tclenjiektaziler, 
dijital ülserasyonlar olabilir. Yinc jüvcnil DM'dc s1k görülen kalsinozis (yu
mu~ak doku kalsifikasyonlan) gcnelliklc dirsck, diz, kal~alar gibi basmca ma
ruz kalan ycrlcrdc s1k görülür vc daha agir seyirli JDM'dc ve ge~ döncmdc or
taya \ikar vc kontraktürlcrc yol a~abilir. c;ocukluk ~agmda polimiyozit ise 
\Ok nadirdir. Tcdavidc tcmel ila~ kortikostcroidlcrdir, bazt olgularda immün
slipresif ila\lara gercksinim dogabilir. 

c;ocukluk ~agmda ortaya ~tkan sk/eroderma da cri~kin formdan farkhd1r. 
CREST scndromu vc diffüz sklerodcrma ~ocuklarda pck görülmcz. Daha ~ok 
ckstrcmitclcrdcn birini daha ~ok ctkileycn linccr sklcrodcrma ile morfea gibi 
lokalizc formlara rastlamr. Tutulan ckstrcmitedc ortaya ~1kan atrofi sonucun
da ilcri gcli~mc bozukluklan vc deformitcler ortaya ~1kabilir. 

6. Vaskiilitler: Ncdcni belli olmayan ate~. deri döküntülcri (palpable pur
pura. ürtikcr, dcri nckrozlan), mononöritis multiplcks, a~1klanamayan artrit, 
miyozit, scrozit, pulmoncr, kardiak vcya renal tutulum, lökositoz, cosinofili, 
hipokomplcmcntcmi. kriyoglobulincmi, artm1~ akut faz yamt1 vaskülit dü~ün
mcmize yol a~an klinik ipu~land1r. c;ocukluk ~agmda cn stk görülen ve za
man zaman aymct tamda sorun yaratan vaskülit Jlenoch-Schönlein purpura
s1d1r. Özelliklc alt ckstrcmitc ve gluteal bölgedc yogunla~an palpable purpu
ra. kann agns1, cl. ayak, sa~h dcri ya da almda ortaya ~1kan dcrialu ödemi ile 
birliktc hastalarm %80'indc eklem yakmmalan vard1r. Dizlcr ve ayak bilck
lcri cn \Ok tutulan cklcmlcrdir, ancak cl bilcklcri, dirseklcr, el ufak eklcmle-
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rinJc de ge\ici sinovit görülebilir. Hastalarm yansmda olu~an glomerulonef
rit, % 10 kadannda kronikle~ebilir. Serumda ve damar duvannda lgA immün 
komplekslerine rastlamr. Döküntünün histopatolojisi lökositoklastik vaskülit 
özcllikleri ta~ir. Akhm1zda tutmam1z gereken bir ili~ki isc ailcvi Akdeniz ate
~i olan hastalarda normal popülasyona göre HS-P s1khgmm artm1~ oldugudur. 
Ball hastalarda AAA tams1 ancak HS-P ile ba~vuran hastalarm bu a~1dan sor
gulanmas1 sonrasmda ortaya \1kmaktad1r. 

Poliarterisit nodosa'ya ~ocuklarda olduk~a nadir rastlamr. Daha önceki 
yaymlarda Kawasaki hastalig1 da PAN olarak bildirilmi~tir. Ate~, kann agn
s1, artrit, miyalji, deri döküntülcri (pcte~i. livedo retikülaris, noduler, vaskülit, 
g;,mgrcn), rcno-vasküler hipcrtansiyon, periferik ve MSS tutulumu ile karak
tcnze bir tablodur. Orta vc kü\ük \aph damar duvarlannda fibrinoid nekroz 
görülür. Hepatit-8 antijcni s1klag1 artm1~ olarak bulundugundan etyolojisinde 
bu antijcnin rolü üzerinde durulmaktad1r. PAN s1khg1 da HS-P gibi AAA'i 
olan hastalarda artm1~tar. Onun i~in AAA riski yüksek bir cografi bölgcde 
PAN tams1 konan bir ~ocukta mutlaka AAA sorgulanmahd1r. Kortikoterapi 
ve immünsüpresincrle hastahgm prognozu olumlu yöndc degi~mi~tir. 

Daha önce infantil poliartcritis nodosa diye tammlanan hastahgm Kawa
saki hastahg1'nm ag1r bir komplikasyonu oldugunu art1k biliyoruz. Antibiyo
tiklerc yamt vermcycn vc 5 gündcn fazla sürcn ate~. konjunktivit, scrvikal 
knfadcnopati, kmnm, \atlak dudaklar ve '\ilck dili' görünümü, cl ve ayak
larJa önce critem ile ödem, daha sonra ise mcmbranöz dcskuamasyon tam kri
terlcrini olu~turur. Ancak hastalarda eklem tutulumu, safra kescsindc hidrops, 
otit, koroncr tromboz vcya ancvrizma gibi klinik bulgularda saptanabilir. Ko
roner tutulumu prognozu belirlcycn en öncmli tutulumdur. Ekokardiografi ilc 
ancvrizmalan göstcrmck mümkün olabilir. Anti cndotcl hücrc antikorlan ile 
von Willcbrand faktör pozitifligi patogcnczdc cndotclin önemini ortaya \ikar
maktadar. Aspirin öncc yüksck doz ( 100 mg/k'g/gün), daha sonra isc antiagg
rcgan dozlarda (5-10 mg/kg/gün) vcrilir. Hastaligm ilk 10 günü i~indc verilcn 
intravenöz immünglobuiin tcdavisi (2000 mg 6kg tck scfcrdc) ilc koroncr 
anevrizma s1kl1g1 anlamh olarak dü~mü~tür. 

7. Digerleri: iki y1llak prospcktif bir ~ah~mada Wsemi tams1 komm \Ocuk
larm 'k50'sindc hastahgm ba~lang1cmda objcktif eklem bulgulan saptan
m1itir. <;ogunlugunda dizi tutan bir mono-, bazcn de oligoartikulcr bir tutu
lum gözlenmi~tir. Kas-iskckt sistcmindc agnya cn \Ok yol a~an malinitclcrin 
ba~mda löscmilcr gclir. ~üphc uyand1rmas1 gcrckcn noktalar, agnnm ~iddcti
nin gcnclliklc JKA 'dakindcn \Ok daha fazla ve ycrlc~iminin de eklcmdcn \Ok 
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mctafizel olmas1dir. Monoartritlerde eklem s1v1s1 hemorojik gelirse akhm1za 
gclmesi gereken nedcnler travma, hemofili, villonoduler sinovit olmahdir. 
Oruk hiicre anemisinde, ~ok kü~ük bir ~ocukta ger~ek artriti taklit eden ve el
ayak sendromu denen daktilit tablosu olduk~a tipiktir. Daha büyük ~ocuklar
da ise mikroinfarktlara bagh periostit ve periartrit geli~ebilir. Kü~ük bir ~o
cukta döküntü, artrit ve üveit nedeniyle JKA'i dü~ündüren ba~ka bir hastahk 
da sarkoidozdur. Poliartiküler JKA ile kan~abilen ba~ka bir grup hastalik ise 
mukopolisakkaridoz/ardir (öz. Scheie, Hunter-Scheie). Bu ~ocuklarda eklem
lerde fleksiyon kontraktürleri ön plandad1r. 1983 y1lmda tammlanan CINCA 
sendromu (kronik, infantil, nörolojik, kütane artiküler), (ABD'de IOMID) ise 
atc~. deride Still döküntüsüne benzer bir döküntü, simetrik peri ferik artrit, 
MSS, göz tutulumu, sagirhk yanmda ön fontanel kapanmasmda gecikme, hid
rosefali ile karakterize bir tablodur. Hastahk alevlenmelerle seyreden kronik 
bir seyir izler. 
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ROMATiZMADAN KU~KULANAN HASTADA HANGi 
LABORATUAR TETKiKLERi iSTENMELi? 

Prof: Dr. Hasan Yaz1c1 

~ 
l.Uc.et~ ,„„Clll ...... ........ ,.~ -

itk alt1 ~izilmcsi gereken, en geli~mi~ ülkelerdcki t1p uygulamasmda dahi 
laboratuarm tam koymaktaki yerinin olduk~a k1s1th oldugudur. Bat1 ülkelerin
dc yapilm1~ bir\ok ~ah~ma göstermi~tir ki, tam konabilecek herhangi bir ra
hats1zhg1 olan bir hastada sadece gcrcgince almm1~ bir anamnez en azman 
%50 olguda tamy1 tck ba~ma koydurur. Gcri kalan %50'yi ise laboratuar, gö
rüntülcmc yöntcmlcri vc hastay1 hastancye yatmp izlemek olu~turur. 

Uygulamada laboratuar testlerindcn yararlanmakta baz1 temel istatistik 
kavramlanm hat1rlamak gerckir. Örncgin hcrhangi bir hastada 20 tane labora
tuar tcsti aym anda istcnirsc bunlardan biri ~ansa bagh olarak (p<0.05) normal 
s1111rlann d1~mda \lkar. Biraz dcncyim kazanm1~ her hekim bilir ki gereksiz 
istcnip de anormal \1km1~ laboratuar sonu\lan kimi örnckte hastaya gerek pa
rnsal, gcrcksc de gercksiz t1bbi giri~imlcr a~1smdan \Ok zararh olabilirlcr. He
lc laboratuar tcstinin hcrhangi bir hastahk i~in duyarhhg1 yüksek fakat özgül
lügü dü~ük olursa, PSA ve prostat kanseri erkcn tams1 vc bu nedcnlc yapilan 
prostat amcliyatlan örncgi, kürcscl sözde-salgmlara nedcn olabilir. 

Laboratuar tcstlcrinin hcrhangi bir hastahk i~in özgüllük ve duyarhhklan 
\Ok iyi bilincbilir. Hatirlanacak \Ok öncmli digcr bir nokta söz konusu testin 
ta111 koymaktaki dcgcrinin aym tcstin arad1g1 hastal1gm o toplumdaki s1khg1y-

„. la \Ok yakmdan ili~kili oldugudur (Baycs tcorcmi). Bayes teorcminin hckim
lcrcc bcnimscnmcsi tüm dünyada ancak son 20 y1l i\indc gcr\ekle~mi~tir. Bu 
bcnimscnmc sonucunda da epidcmiyoloji bilim dah, digcr geleneksel i~lcvle
ri yanmda tam koymakta da adcta vazge~ilcmcz olmu~tur. Ülkemizin saghk
h cpidcmiyolojik vcri bak1mmdan ~ok büyük cksigi oldugunu vurgulamak is
tcrim. Epidcmiyoloji vcrilcrinin kapsamh vc saghkh olmad1g1 bir ortamda ise 
iyi bir laboratuar uygulamasmdan söz ctmek kolay dcgildir. 
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Romatolojidc kulland1g1m1z laboratuar testlcrini 3 ana grupta toplayabili-

1. Akut Faz Göstcrgcleri 

2. Antikorlar 
3. Diger 

1. Akut faz göstergeleri 
Lökositoz, Trombositoz, Anemi 

Eritrosit Sedimentasyon H1z1 

CRP 

Ferritin 

a,, a 2, ß-globulin 

Albumin, prcalbumin (ncgatif), trombositler, LDH, transferrin (negatif), 
a1- •• mtitripsin, haptoglobin, scrüloplasmin 

2. Antikorlar 
ASO 

Latex RF 

FANA 

a-Ro 

a-La 

a-Sm 

a-Scl-70 

p-ANCA a-MPO 

c-ANCA a-Pr3 

AKL 

3. Diger 
C3, C4, CH50 

~riyoglobulinlcr 

FVlll antijcni 

ACE 

Yukarida s1ralanan tcstlcr arasmda en yaygm olarak kullanilan eritrosit sc
dimcntasyon hmdir. Bir saatte öl9ülcn <leger d1~mdaki dcgcrlcri bildirmenin 
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vc kaydetmcnin bilimsel bir anlam1 ve i~levsel bir degeri yoktur. Eritrosit se
dimentasyon htzt, özellikle ~ocuklarda vücut kilosuyla da dogru orantth ola
rak artar. Bazt critrosit hastahklarmda ve polisitemide ise sedimentasyonun 
akut faz yamtma ragmen yükselemedigi unutulmamahdtr. 

Antikorlar arasmda en stk olarak kullantlan ASO testidir. Ancak en yanh~ 
olarak da kullamlan odur. Yüksek ASO titrelerinin romatizmal hastahk gös
terdigine dair irok yanh~ bir kam, sadece hastalar ve aileleri degil, üzüntüyle 
bclirteyim ki hekimlerimiz arasmda da oldukira yaygmdtr. 

Bag dokusu hastaltklannm tantsmda kullantlan baz1 antikorlarm dag1hm1 
yöresel farkl1ltk da gösterebilir. A~agtdaki tabloda s1k olarak kullantlan an
tikorlarm bizim hastalanmtzda gözlenen s1khklan verilmektedir. 

Cerrahpasa - Romatotoji Potiktinigi Otoantikor S1k/Jklafl 

SLE RA RT+SS PSS Skleroder 
(50) (50) (11) (10) (25) 

FANA 94 66 73 100 92 

A·RO 40 4 18 70 12 

a-Sm 30 2 0 0 8 

a-Scl 70 10 2 0 0 60 
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EKLEM HASTALIKLARINDA RADYOLOJiK YAKLA~IM 

Prof Dr. Kaya Kanhero,~/u 

Eklem hastaltklarmt iki temel ba~ltk altmda inceleyebiliriz: 

1- Defencratif eklem hastaltklart 

II- inflamatuar eklem hastaltklan 

Dejeneratif eklem hastallklan (osteoartroz, osteoartrit) 
• Osteoartroz agtrltklt olarak radyolojik tamdir. Öncmli bir laboratuar bul

gusu yoktur. 

• Gcncllikle sckondcr olup, yük \eken eklemlerde, eklemin yük \Cken 
kompartmanlartnda daha belirgindir. 

• Tant i\in direkt grafi yetcrlidir: 

- Osteofit: eklem kö~elerinde sivrile~meler 
- Eklem araltgmda daralma 

- Eklem yüzlcrinde sklcroz 
- Marjinal psödokist (dcjcncratif kist) 

• Periartikülcr ostcoporoz radyolojik bulgusu dcgildir. 

• Manyctik Rczonans (MR) gibi ileri radyolojik tctkikler genelliklc gerek
mcz. Hastanm klinik vc direkt grafi bulgulart arasmda belirgin bir uyumsuz

.. luk var ise zcmindc yatan ba~ka bir patolojinin gösterilmesi ii; in MR indike 
olabilir. Bu patolojilcr osteonckroz, k1k1rdak patolojileri, sinovial patolojiler, 
mcnisküs - bag patolojilcri olabilir. 

inflamatuar eklem hastallklarmda temel radyolojik özellikler 

• inflamatuar eklem hastaltklannm tamsmda hastanm klinik bulgularm
dan, laboratuar bulgulartndan ve radyolojik bulgularmdan faydalamltr. Nor
mal bir direkt grafi inflamatuar eklem hastaltgmt ekarte etmez. 
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• iskelet sistemindcki radyolojik bulgular (Direkt grafi bulgulan) 

- Periartiküler osteoporoz 

- Periartikülcr ~i~lik 

- Eklem yüzlerinde erozyon 

- Eklem araltgmda darnlma 

- Dcformasyon ve subluksasyonlar 

• Yumu~ak doku patolojileri; direkt grafilerde görülmez, ancak bir\ogu 
klinik muayene ile anla~1hr. Dolay1s1yla MR gibi ileri tetkiklerc genellikle gc
rek kalmaz. 

- Pannus, sinovial hipertrofi 

- Tendinit, tenosinovit 

- Sinoviyal inflamasyon 

(kontrastlt MR incelemeler) 

• Ankilozan spondilit'in radyolojik bulgulan 

a- Erken dönem hulgulan sakroiliak, faset ve kostovertebral eklemde dest
rüktif degi~ikliklcrdir. 

b- Ger dönem hulgultm (reossifikasyon) 

- Sindcsmofit: anulus fibrosus ossifikasyonu, 

Yertebralar aras1 dikinc köprüler 

- Bilateral simetrik sakroiliak eklem füzyonu 

- Faset eklem füzyonu 

- Paraspinal ligaman ossifikasyonlan (Bambu kam1~1) 

- V ertcbra korpuslannda karelqme 

• istcnecck radyolojik tctkiklcr 

- Kolay vc ucuz olandan ba~lanmalt. Direkt grafilcr ~ogu zaman yctcrli 
olmaktad1r. · 

- Sakroiliak eklem i~in suprapubik pclvis grafisi genelliklc sonu<; vcrir. 
~üphc durumunda sakroiliak eklem Bilgisayarh Tomografisi yap11tr. 

- Lomber vertcbra oblik grafidc faset cklcmlcr, 

lateral grafide nöral foramenlcr görülür. 

- Scrvikal vertebra oblik grafidc nöral foramenler, 

lateral grafidc faset eklcmlcr görülür. 
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ROMATiZMAL HASTALIKLARDA TEDAVi 

Uzm. Dr. izzet Fresko 
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iltihabi romatizmal hastahklann etyoloji ve patogenczlcri tarn olarak ay
dmlatilamam1~ vc bu ncdenlc ncdcne yönclik tedavi modaliteleri geli~tirile
mcmi~tir. Tcdavi küratif dcgildir ve yang1 bulgulannm mümkün oldugunea 
uzun sürc bask1lanabilmesi esasma dayamr. Hastahktan ziyade hastanm özcl
liklerinc göre ayarlamr ve organ tulumunun einsine, ~iddctine, aeiliyetine gö
re modifiyc cdilir. 

Ana prensiplcri 1) agnnm ve tutuklugun gidcrilmcsi, 2) iltihabm baskilan
mast, 3) ila~ yan ctkilcrini cn aza indirilmcsi, 4) kas güeünün vc eklem fonk
siyonlanmn korunmast, 5) hastanm günlük ya~am düzeninin mümkün oldu
gunca muhafaza cdilmcsi olu~turur. Bunlan saglamak i~in önecliklc uygulan
mas1 gerckenlcr istirahat, anti cnflamatuar tcdavi ve eklem fonksiyonlanm 
korumak i~in fizik tcdavidir. 

Yatak istirahati hastalann sistcmik enflamatuar eevaplanm basktlar ve 
kcndilcrini daha iyi hissetmclcrini saglar. ~iddctli ataklarda sürcsi uzun tutul
malt ve gcrcgindc atak boyunea istihatin sürmesi saglanmahd1r. Akut cnfla
matuar atak strasmda pasif eklem hareketlcri ilc, ataktan sonra ise hastanm ak
tif olarak uygulayacagt cgzcrsiz program1 araetltgtyla eklem araltg1 korunur. 

Sinovitlc gidcn eklem hastahklarda eklem üzcrinc steak uygulamak (para
fin banyosu, steak du~. steak havuz) eklem kattltgmt vc kas kontraksiyonu 
azalttr vc egzcrsiz programmdan daha fazla yarar saglanmasma yol ai;ar. ilai; 
tcdavisinin tcmclini isc Non-stcroid anti enflamatuarlar (NSAiD) v~ uzun et
kili antiromatizmal ila~lar olu~turur. 

NSAiD'ler 
NSAiD'ler scrum proteinlcrine kuvvetle baglanan zaytf organik asidlcr

dir. Analjczik, antipirctik, anti cnflamatuar vc anti trombosit etkileri bulunur. 
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Agn tedavisinde en s1k ba~vurulan ila~ grubunu olu~turur. Yaygm olarak kul-
lanilan NSAiD'lcrin özcllikleri Tablo 1 'dc göstcrilmi~tir. 

Tablo 1 
NSAiD'ferin özellikleri 

ila~ Doz (mg/gün) Yan ömür (saal) Günlük uyg. say1s1 GI yan etkl 

Hetero karboksilik asldler 
Aspirin 1000-6000 4-15 2-4 +++ 
Mg salisilat 1500-4000 4-15 2-4 + 
Salsalat 1500-5000 4-15 2-4 + 
DiflLnisal 500-1500 7-15 2 +++ 
Meklofenamat Na 200-400 2-3 4 ++ 

Fenilaselik asidler 1200-3200 2 3-6 ++ 
lbuprofen 1200-3200 2 3-4 ++ 
Fenoprofen 100-400 2 3-4 ++ 
Ketcprofen 75-150 1-2 2-3 ++ 
Diklofenak 100-300 3-4 2-3 ++ 
Flurhiprofen 

Naflalenasetik asidler 2 ++ 
Naproksen 250-1500 13 

lndolasetik astiler 3-11 2-4 +++ 
indcmetasin 50-200 16 2 +++ 
Sulindak 300-400 7 3-4 + 
Etodolak 600-1200 

Pirolalkanoik asldler 
Tolmetin 800-1600 4-6 ++ 
Pira.:olidin dionanlar 
Feni bütazon 200-800 40-80 1-4 ++ 

Oksikamlar 
Piro<sikam 20 30-86 +++ 

Piro o-piroller 
Ketcrolak 15-150 4-6 4 +++ 

Naft lalkanonlar 
Nabumeton 1000-2000 24 1-2 + 

Oksazol propionik asid 
Oksaprozin 600-1200 49-60 ++ 

Enflamasyon kaskadmm son a~amalanna müdahclc etmclcrindcn dolayt 
etkilcrini ~abuk göstcrirkr ancak hastaligm scyrinc vc olu~an doku hasanna 
ctkilcri yoktur. 
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„ Van etkiler 
NSAiD'lerin yan etkileri Tablo 2'de özetlenmi~tir. 

Sistem 

Gastrointestinal 

Hepatik 

Renal 

Hematolojik 

Kutane 

Respiratuar 
Santral Sinir Sisteml 

Tablo 2 
NSAiO'/erin yan etkileri 

Yan etkl lnsidans 

Haz1ms1zilk (s1k (<%20) 
Erozyonlar 
Peptik ülser 
lnce ve kalm barsak ülserasyonlan 
Hepatosellüler Nadir (<%5) 
Kolestaz 
Serum kreatininde ge~ici yükselme Nadir 
Akut renal yetmezlik 
lnterstisyel nefrit 
Hiperkalemi 
Trombositopeni Nadir (%5-20) 
Nötropeni 
Aplazl 
Hemolitik anemi 
Fotosensitivite 
Eritema multiforme 
Toksik epidermal nekroliz 
Bronkospazm 
Ba~aOns1 

Ba~ dönmesi 
Ki~ilik deQi~ikliklerl 

Aseptik menenjit 

Nadir 
Nadir 

Gastrointestinal: NSAiD'ler gastrointcstinal irritasyona yol a~arlar ve 
pcptik ülscr ckzaserbasyonu mcydana getirirler. Ü~ ayd1r NSAID kullanan 
hastalarm % I-2'sindc ve bir y1ld1r kullananlarm %2-5'inde ülser, kanama ve 
pcrforasyon bildirilmi~tir. En büyük risk grubunu, bcraberinde kortikosteroid 
kullanan, daha öncc ge~irilmi~ peptik ülser hikayesi olan ve komorbiditcsi bu
lunan, 65 ya~m üzerindcki hastalar olu~turur (örn. iskemik kalp hastahg1). H2 
blokcrlcri duodenal ülser s1kltgm1, proton pompas1 inhibitörleri gastrik ülser 
insidansm1, prostaglandin analoglan isc her ikisinin görülme oranmt azalt1r. 
Rutin profilaksi ancak yüksek risk grubundan uygulanmahd1r. NSAiD kulla
nan her hastaya gastroprotektif ila~ venneye gerck yoktur. Geli~tirilmekte 
olan selcktif COX2 inhibitörlcrinin, gastrointestinal komplikasyonlan azalta
cag1 umulmaktad1r. 
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NSAiD kullamm1 s1rasmda görülen karacigcr cnzim yükselmelcri ge~ici
dir vc ilaca devam cdilmesinc ragmen kaybolur. 

Renal: Hastalarda ilar; kullammma regmen gerilcyen serum kreatinin yük
selmeleri gözlencbilir. Renal fonksiyonlan azalm1~ olan, diüretik kullanan, 
cerrahi müdahcle gcr;ircn ve hepatosellüler yetmczligi olanlarda hastalarda ise 
daha fazla yan etki gözlenir. 

llematolojik: Tablo 2'deki etkilere nadiren rastlamr. Bunlara ek olarak 
NSAiD'ler trombosit fonksiyonlanm bozarlar ve kanama riskini arttmrlar. 
Aspirinin trombosit fonksiyonlan üzerine etkisi irrerzibldir ve ancak 10 -12 
gün sonra yeni trombositlcr olu~tugunda ortadan kalkar. 

Dermatolojik: Kutane komplikasyonlar nadirdir vc özellikle naprokscn, su
linJak, diklofenak, diflunisal ve piroksikam kullammmdan sonra bildirilmi~tir. 

Respiratuar: NSAiD kullanan ast1mh hastalar dikkatlc izlcnmcli ve bron
kospazmlanmn artabilecegi göz önündc bulundurulmahdir. 

Santral sinir sistemi: Bu komplikasyona cn s1k indomctasin kullammm
dan sonra rastlamr. ibuprofenin ascptik mcnenjite yol ar;t1g1 bildirilmi~tir. 

K1kirdak: Bazi in vitro ~ah~malarda NSAiD kullammmm k1k1rdak bütün
lügünü bozdugu vc ostcartroz gcli~imini h1zlandird1g1 bildirilmi~tir ancak bu
nu klinik öncmi tart1~maltd1r. 

ila~ etkile~imleri 
Bu ilar;lar gcnclliklc ba~ka hastaltklan da olan ya~h popülasyon tarafmdan 

kullamld1gmdan. ilar; ctkilc~imleri öncm ta~1r. En öncmlilcri oral antikoagü
lanlarla, dirürctiklcrlc vc antihipcrtansilcrlc olanlardir. NSAiD'lcr oral anti
koagülanlarm y1k1m1m inhibc cdcr ve etkilcrini potansiyalizc edcr. Diürctik
lcnn natriürctik ctkilcrini ve idrar söktürücü özclliklcrini ctkisini bloke cdcbi
lir. Özellikle b blokcrlcrin ve ACE inhibitötlcrinin etkisi azaltr. Bu durumda 
SC\ilccck anti-hipcrt~msif. santral ctkilcrdcn vcya Ca kanal blokerlcrindcn 
olu~malid1r. · 

ila~ se~imi 
NSAiD'lcr arasmda laboratuar ko~ullarmda fazla bir fark yoktur ancak 

ha~talarm ilaca vcrcccklcri yamt farkhl1klar göstcrcbilir. Bu yüzdcn NSAiD 
SC\imi ki~iscldir vc hastalarda maksimum ctkiyi vc minimum yan etkiyi gös
tcrccck ilar; aramr. Dcncmc sürcsi maksimum ya da tolcrc edilcbilir cn yük
sc~ dozda 7-10 günü a~mamaltd1r. Kombinasyon tcdavisinin hir;bir yaran 
yoktur. 
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KORTiKOSTEROiDLER 
Romatizmal hastahklarda antienflamatuar ve immünosüppressif olarak 

kullamlan diger bir ilacr grubunu kortikostcroidler meydana getirir. En crok 
kullamlam prednizondur. Etki süresi k1sa, mineralokortikoid aktivitesi az ve 
yan etkileri seyrcktir. Dozu hastanm ve hastahgm özelliginc göre 0.5-2 
mg/kg/gün arasmda degi~ir. Semptomatik tedavi amac1yla kullamhyorsa dü
~ük dozda ( 15-20 mg/gün), agir organ tutulumlan ve hayat1 tehdit eden sorun
lar ic;in veriliyorsa yüksek dozda (>60 mg/gün) verilmelidir. Günlük doz has
tahgm aktif oldugu döncmlerdc 3-4'e bölünerck uygulanmahd1r crünkü bu ~c
kildc dozc edilcn stcroidin etkisi daha fazlad1r. Semptomlar düzclince doz 
azalt1lmaya ba~lanmah ve gündc tek doza ge~ilmclidir. Doz haftada 1-2 mg 
olarak azalt1hr ve hastahg1 bask1layan cn dü~ük doza kadar inilir. Sürrcnal yc
tersizligi tablosuna dikkat cdilmeli ve stress durumlarmda gcrekli steroid do
zu saglanmahd1r. 

Bir ba~ka kullamm bic;imi pulse stcroid tcdavisidir. Oe; gün arka arkaya, 
iV olarak 1000 mg'hk mctil prcdnizolon infüzyonlan ~eklinde uygulamr. Di
gcr tcdavilcre ccvap vermeyen vc ag1r hayati sorunlan olan (agir SLE, baz1 
vaskülitlcr) hastalarda kullamhr. Tuz tutucu etkisi ve klasik komplikasyonla
n oral tcdaviyc oranla azd1r ancak kalp hastahg1 olanlarda ani ölüme yol a~a
bilcccgi ic;in dikkatli kullamlmahd1r. 

Bazi durumlarda glukokortikoidlcr lokal olarak kullamrlar. Bunun ic;in 
uzun etkili dcpo glokortikoidlcrin mikrokristal solüsyonlan uygulamr. (Tri
amsinolon hcksasetonid vs.). ilacr direkt olarak eklem ic;ine ya da bursa tcn
don k1hf1 veya entczislcrc yapil1r. Romatoid artritte, sistemik tcdaviyc dircnc;
li tcnosinovitlcrdc, karpal tüncl scndromunda, tctik parmakta ve omuzda 
progressif hareket k1s1tlamas1 gibi durumlarda kullamhr. <;ok s1k eklem ic;i 
enjcksiyon uygulamamak gerckir. intraartikülcr enjcksiyon say1s1 yilda 4 'ü 
gcc;mcmelidir. 

Kortikosteroidlcrin kullamld1g1 ba~hca romatizmal hastahklar Tablo 3'te, 
yan etkilcri Tablo 4 'tc göstcrilmi~tir. 

METOTREKSAT 
Uzun ctkili antiromatizmal ilac;lar i~indc son y11larda cn fazla önem kaza

nan ve en \Ok kullamlan ilac; metotrcksatt1r. ilk kez 1972'dc romatolojik has
tahklann teadvisindc kullam lmaya ba~lanm1~. rutin tedaviye 1980'1crden son
ra girmi~tir. Bir antimctabolittir vc ctkisini dihidrofolat redüktaz cnzimini in
hibc edcrck göstcrir. 
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Tablo 3 
Glukokortikoid kullamlan ba$f1ca romatizmal hasta/1klar 

Romatoid artrit 
Semptomatik 
Cok aktif veya tedaviye cevaps1z 
Nekrotizan vaskülit 

Sistemik lupus erltematozus 
Artrit 
Stereoid d1~1 tedaviye cevaps1z sistemik bulgular 
Nefrit 
Merkezi sinir sistemi tutulumu 
Trombositopenilllemolitik anemi 
Sistemik vaskülit 
Plörit, perikardit 
Miyokardit 

Polimiyozit 

Sjögren sendromu 
Sistemik vaskülit 

Sistemik nekrolizan vaskülitler 
Pan 
Wegener granülomatozu 
Oev hücreli arterit 

Polimyalgia rheumalica 

Diger hastallklar (Tedaviye cevaps1z) 
Ankilozan spondilit 
Ertema nodozum 
Beh~et hastahO• 
Reiter sendromu 
Psoriyatik artrit 
l1t1habi barsak hastallklan 
Tekrarlayan polikondrit 

Ülkcmizdc 2.5 mg•lak tablctkri. 5 mg'lik ampullcri VC 50 mg'lik flakon
lan mevcuttur. En s1k Romatoid Artritte kullamlar. llaftalak oral veya paren
teral dozlar halindc vcrilir. Doz 7.5-20 mg/hafta dar. Etkisi birka~ hafta i~in
dc ba~lar. 2-3 ayda bclirginlc~ir ve altmca ayda maksimuma ~1kar. Kullamld1-
g1 digcr hastahklar Jüvcnil Kronik Artrit. Psoriyatik Artrit, Scronegatif Spon
dartritlcr ve haftahk dozu 25-50 mg olmak üzcre polimiyozitlcrdir. 

En öncmli toksisitclcri hcpatik fibroz (nadir). siroz (nadir), pnomoni (na
dir>. pnomoni (n~1dir) vc miyclosüprcsyondur. Ya~ artt1k~a ve tcdavi sürcsi 
uzad1k~a komplikasyon oram artar. Obczite, diyabct. kronik alkol kullamm1 
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Göz 

Tablo 4 
Kortikosteroidlerin yan etkileri 

Posterior subkapsüler katarakt 

Kardiyovasküler 
Hipertansiyon 

Gastrointestinal 
Peptik ülser, pankrealit 

Endokrin-metabolik 
Obezite. aydede yüzü, akne, hirsutizm, virilizm. empotans, co
cukta büyüme-geli~me geriligi, hiperglisemi, hiperlipoprote· 
inemi, sodyum retansiyonu, hipopotasemi 

Kas-lskelet 
Miyopali. osteoporoz, aseplik nekroz 

Nöropsikyatrik 
Konvülsiyon, psödotümor serebri, ki~ilik degi~iklikleri, psikoz 

Dermatolojik 
Yüzde eritem, ince frajil deri, pete~i. ekimoz, mor verjetürler. 
yara iyile~mesinde gecikme 

lmmün-enfeksiyöz 
Gecikmi~ a~in duyarhhOm süpresyonu, nötrofili, monositope· 
ni. lenfositopeni, illihap yan1tmda azalma, infeksiyonlarm ko· 
layla~mas1 

vc 1 lcpatit B vc C antijcncmisi de toksisite riskini arttmr. Karacigcr toksisite
sini izlcmck ic;in rutin karacigcr biopsisi yapmak gcrckmez. MTX kullamm1 
s1rasmda sürckli karacigcr fonksisyon bozuklugu varsa yaptltr. 

Trimctoprim gibi antifolat ajanlann kullamlmast, folat cksikligi vc renal 
yctcrsizlik, myclosüprcsyon olas1ltgm1 güc;lcndirir. Bu yüzdcn 4-8 haftada bir 
kan saytmlan yap1lmaltd1r. 

Tcrntojcnik bir ilac;tir, bu yüzdcn hastanm hamilc kalmas1 cngellcnmclidir. 

SULFASALAZiN 
5-aminosalisilik asid ilc sulfapiridinin bir azo bag1 ilc baglanmas1 sonucu 

ekle edilcn scntctik bir ilac;t1r. Etki mckanizmast tarn olarak bilinmcmcktedir. 
Sülfapiridin, barsakta innamatuar ve immünolojik olaylan bask1layarak etki 
cdiyor olabilir. Bir digcr ctki mckanizmas1 isc scrbest oksijcn radikallcrinin 
ctkisizlc~tirilmcsidir. 
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Ana kullamm alam Romatoid Artrittir. Seronegatif spondartritlerdc, pso
riatik artritte ve Jüvenil Kronik Artritte de etkili oldugu gösterilmi~tir. Eri~
kinlerdc gündc ortalama 2 gr dozunda kullamhr. Gcncllikle 2 veya 3 bölün
mü~ dozda almmas1 önerilir. 500 mg/gün dozunda ba~lamr ve birer hafta ara
larla arttmlarak hcdef doza ula~1hr. Etkisi 4haftada ba~lar. Beklcnen etki gö
rülmcdigindc 2 gramm üzerine ~1kmak pek yarar saglamaz. En s1k görülen 
yen etkilcri bulant1, kusma, epigastrik rahats1zhk, kann agnst, i~tahs1zhk, ha
z1ms1zlk1 ve ~i~kinlik gibi üst gastrointestinal sistem bulguland1r. A~m duya
nhk rcaksiyonlan, makülopapüler dcri döküntüleri, alopesi, Stevens-Johnson 
scndromu vc nadiren serum hastahg1 gözlcncbilir. Karaciger cnzimlerindc 
yi.iksclmelcr ve nadiren toksik hcpatit olabilir. Lökopeni % 1-3 s1khkla görü
lür vc bu ncdcnle düzcnli araltklarla kan takibi gcrckir. Gcbclik dönemindc 
ila~ kullammma bagh tcratojcnik bir ctki bildirilmi~tir ancak yine de bu dö
ncmdc kullamlmamas1 önerilir. 

ANTiMALARYAL iLACLAR 
Kma kma agac1 kabugundan eldc edilcn bir alkaloidden olu~ur. Romato

lojidc cn s1k kullambnlan klorokin vc hidroksiklorokindir. Etki mckanizma
lan olduk~a kanna~1kt1r. Antijcn i~lcnmcsini vc sunumunu, sitokin olu~umu
nu. dogal öldürücü hücrclcrin fonksiyonunu ve fospolipaz A 1 aktivitesini 
azalttrlar. Miyclosüprcsyon yapmaz ve infcksiyon riskini artt1nnazlar. Günün 
hc1 hangi bir zamam a~ vcya tok almabilirlcr. 

Ba}ltca kullamm alanlan Romatoid artrit, Sistcmik Lupus Eritcmatozus vc 
Sj<.)grcn scndromudur. Hcm hidroksiklorokin hcm de klorokin etkilidir ancak 
maksimum etki düzcyinc cri~mck i~in cn az 6 ay sürcylc kullamlmalan gcrc
kir. Standart dozlar hidroksiklorokin i~in 200-400 mg/gün, klorokin i~in isc 
250 mg/gündür. 

\ 

Sistcmik lupus critcmatozusta, dcri lczyonlan (diskoid lczyonlar, critcm, 
mukozal ülscrasyonh•r, sa~ dökülmcsi), artralji, artrit, scrozit, yorgunluk-hal
sizlik. kognitif bozukluklar, h~1fif ancmi vc lökopcni ilc scyrcdcn durumlarda 
ctkilidirlcr. Antimalaryal alan hastalarda tcdavinin kcsilmcsinin hastahg1 
alcvlcndirdigi göstcrilmi~tir. En az iki y1l sürcylc kullamlmahd1r. Gcbcliktc 
kullamm1 gcnclliklc öncrilmcmcktcdir. Ba~ltca yan ctkilcri ba~agns1, sinirli
lik. uykusuzluk. ~c~itli d~ri döküntülcri, ürtikcr, pigmcntasyonda art1~. kann 
agns1, ~i~kinlik, bulant1, ishal, myalji. myopati vc rctinopatidir. Rctinopati 
komplikasyonunu takip ctmck amac1yla 6 ayda bir göz muaycncsi yapilmah, 
göm1e alam vc biomikroskopik tctkiklcrin normal olmas1 halindc ila~ kullam
mma d~vam cdilmelidir. 
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SiTOTOKSiK iLACLAR 
Bunlar hücrc bölünmesini cngelleyen ve hücre ölümüne yol a~arak immün 

sistcmi bask1layan ila~lardir. Toksisiteleri fazla oldugu i~in endikasyon dog
ru konmah ve ancak agir ve hayat1 tehdit eden sorunlann varhgmda kullaml
malid1r. Ba~hcalan azathioprin ve siklofosfamiddir. Azatioprinin günlük do
zu 0.25-0.5 mg/kg/gün'dür. Romatoid artritte sistemik tutulumu olanlarda, 
sistemik lupus eritematozusta, nekrotizan vaskülitlerde, psoriyatik artritte, 
Reiter sendromunda, Beh~et hastahg1da vc polimiyozitte ctkili oldugu göste
rilmi~tir. en önemli yan etkileri, karaciger toksisitesi ve kcmik iligi süpresyo
nudur. Bu nedcnle 4-6 haftahk aralarla kan say1mlan yapilmah ve karaciger 
enzimlcri öl~ülmelidir. 

Siklofosfamid dozu hastaligm özelliklcrine göre belirlcnir. Ag1z yolu ile 
tcdavidc 0.5 -2 mg/gün tck dozda verilcbilir. ikinci kullamm yolu ise ayda bir 
yapilan iV pulse tedavisi ~eklindcdir. Ana endikasyonlan organ tulumu olan 
vaskülitlcr vc ciddi sistem tutulumu olan SLE'dir. 

Önmcli toksik ctkileri alopcsi, pulmoncr fibroz (nadir), kemik iligi süprcs
yonu vc inaktif bir mctaboliti olan akrolcine bagh mesane toksisitcsidir. Bu 
ctkiyi azaltmak i~in siklofosfamidle birliktc 2-merkaptoetan-sülfonat (Mesna) 
vcrilmclidir. ~iddctli bulant1 ve kusma da ilacm kullammm1 sm1rlayan cn 
öncmli faktörlcrdcndir vc gcrckli anti emetik tedavi uyulanmahd1r. Özclliklc 
oral siklofosfamid alanlarda bol su i~ilmcsinin saglanmas1 gerckir. 

Tablo 5 
Kol$isin'e bag/1 yan etkiler 

Gastrolnteslin.al: Kann aQns1, bulanh/kusma, diyare, paralitik ileus, hepatosellüler bozukluk, pankreatil 

Solunum: Solunum güclüQü, ARDS (nadir) 

Hematolojik: Kemik iliöi hipoplazisi, koagülopati, hemolitik aneml 

Oerl: Ra$. alopesl 

Kardlyovasküler: Hipovoleml, hipotanslyon, miyokardial kontraktilitede azalma, periferik vazodilatasyon, 
aritmiler. myokardil 

Renal: Proteinüri/hematürl, akut böbrek yetmezliöl 

Melabollk: Metabolik asidoz, hiponatreml, hipokalsemi, hipofosfateml, hipomagnezeml 

Nöromüsküler: Mental durumda degi~ikler, koma. asendan paralizl, konvülziyonlar. periferik nöropati, 
rabdomyoliz 

Ferlilite: Azosperml, sterilite 

Olger: Ale$. hipoterml 
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KOL~iSiN 
Gut artritinin tcdavisinde, FMF ataklannm önlcnmcsinde vc Bch~ct has

tal1gmm mukokutanc bulgulannda kullamlan bir ila~t1r. Mitozu mctafaz 
a~amasmda durdurarnk, mikrotübül fonksiyonlan üzcrinc ctki edcrck nötrofil 
fonksiyonlanm bozar. Günlük dozu 1.5 mg/gündür. Yan ctkilcri Tablo 5'te 
özctknmi~tir. 
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ROMATiZMAL HASTALIKLARDA FiZiK TEDAVi VE 
REHABiLiTASYONA NE ZAMAN BA~LANMALI VE NASIL 

UYGULANMALI? 

Prof Dr. Merih El)'a\'UZ 

Romatizmal hastahklar özclliklc cnflamasyonla seyrcdcn Romatoid Artrit 
(RA) vc benzcri scndromlar, Ankilozan spondilitin (AS) prototip oldugu se
roncgatif spondilartritlcr hastahk scyri s1rasmda agn, harekct k1s1thhg1 ve ~e
~itli ~ckil bozukluklan ilc ilcri düzcydc bag1mhhga yol a~maktadir. Bu dö
ncmdcn sonra fiziatristlcrin hastaya yakla~1m1 ~ok faydah olmamaktadir. Ba
g1mh halc gclmi~ bir hastada fiziatrist ancak var olan ~ckil bozukluklan vc 
kas gü~lcri ilc hastaya nasil ya~amas1 gercktigini ögretebilir. Öncmli olan has
ta bu duruma gclmcdcn hastamn multidisipliner bir yakla~1m ilc her yönü ilc 
etc almarak tcdaviyc ba~lanmas1d1r. Bu ekip i~indc fiziatrist, romatolog veya 
romatizmal hastaliklarla ilgilencn i~ hastahklan· uzmam, ortopedist, psikiat
rist, fizyoterapist, i~ vc ugra~1 terapisti, hcm~ire, sosyal hizmctlcr uzmam ve 
diyctisycn ycr almahd1r. Hastanm özelligine göre ckip elcmanlannm say1s1 
dcgi~cbilir: Multidisiplincr yakla~1mm amac1 normal ya~am i~in hastalarm 
maksimum gücc ula~masm1 saglamaktir. Fiziatrist yetcrsizlik ve sakathg1 be
lirlcr. Egzersizlcri, günlük ya~am aktivitclerini ve cklemlerin uygun kullanma 
bi'limlcrini ögretir, ila<; tcdavisi yanmda gcrckli fizik tcdavi prgramm1 düzcn
Jcr vc gcrckli hallcrdc hastanm cihizlanmasmda yard1mc1 olur. Romatizmal 
hastahklarm rchabilitasyonunda multidisiplincr yakla~1m fonksiyon bozuklu
gunu önlcmcyc, bozulmu~ fonksiyonu düzcltmcye vc kalan fonksiyonu sür
dürmcyc ~ah~tr. llcnüz sakathk yoksa sakathgm ~iddctini azaltmak veya sü
rcsini k1saltmak amac1yla disfonksiyonu önlemck i<;in ugra~1r. Sakathk önle
ncmcmi~sc tcdavi fonksiyonu rcstorc ctmcyc yöncltilir. Burada ama~ hastanm 
daha iyi bir fonksiyoncl düzcyc ula~masma yard1m ctmektir. Tüm bu ncden
lcr fiziatristin cn ba~m<lan itibarcn hastanm tcdavisinde ycr almas1 gcrektigi
ni göstcnncktcdir. 
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Romatizmal hastahklann rehabilitasyonunda ktsa ve uzun vadedc yapil
mast gereken bir dizi tedavi yöntemi vard1r. Bunlar; 

/-Akut l'e kro11ik agnyi kontrol altma almak: Agn motor aktiviteyi azal
tir, kas atrofisini ve ostcopeniyi htzlandmr, eklem hareket a<rtkltklanni azal
t1r, uyku bozukluklanna ve psikolojik bozukluklara ncden olabilir. Bunlann 
önünc gc\mck agnmn azalttlmast ile mümkündür. Bu ama\la hastahgm akti
vitöinc göre soguk veya s1cak uygulamalar, analjezik ama\h clektrik ak1mla
nnJan yararlamlabilir. Yine agny1 ve enflamasyonu azaltmak amac1yla hasta 
eklcmlerin uygun fizyolojik pozisyonlarda immobilizasyonu veya atcllcnmc
si gcrcklidir. 

2- Kas giicii11ii l'e eklem /iareket af1kl1g1m sürdiirmek ve fo11ksiyo11el 
dii:.eyi korumak, agn, zayrj11k ve sakatlzgm ilerlemesini önlemek: Bu ama\
la hastahgm ba~mdan itibarcn tcrapötik egzcrsizlerc ba~lanmahd1r. Egzcrsiz
lcr akut dönemdc eklem harckct a<r1kltgm1 korumak amact ile pasif vc kas gü
cünü korumak amac1 ile izomctrik egzersizlcr tarzmda iken subakut vc kronik 
döncmlcrdc aktif asistif veya aktif cgzersizlcr ve izometrik cgzersizlcrin yani 
s1ra izotonik egzcrsizler tarzmda programlanmaltd1r. 

3- Destekleyici önlemler almak: Ortezlcr veya adaptif ara\larla lokalize 
sorunlann \özülmcsinc \alt~ilmahd1r. 

4- Egitim: Hastanm hastahgt ve gidi~at1 hakkmda dctayh bilgilcndirilmc
si gcrcklidir. Hasta sonu<;ta nc gibi problcmler vc ~ckil bozukluklan ilc kar~1-
la~..lcagm1 bilmeli, bunlan gcciktinnck veya olu~umlanm ktsmcn engcllcye
bilmck i<;in nclcr yapm~\SI gcrektigini ögrcnmclidir. 

Önccliklc cnflamasyonu vc agny1 kontrol altma almak i\in uygulanan 
yöntcmlcrdcn söz cdilmclidir. 

\ 

Akut cnflamasyonlu bir cklcmde cnflamasyonu vc agnyt azaltmak amac1 
ile eklem uygun fizyolojik pozisyonda immobilizc cdilmclidir. Dcgi~ik ck
lcmkrin fizyolojik pozisyonlan Tablo l '<lc göstcrilmcktcdir. 

immobilizasyon tutulan cklcmin lokalizasyonuna vcya say1sma göre fark
hhklar göstcrmcktcdir. Kolon vertcbralin vcya kal~a vc dizlcrin tutul<lugu bir 
romatizmal hastalikta immobilizasyon yatak istirahati olarnk sc~ilmcli vc uy
gun postür düzcnlcmcsi yap1lmalid1r. RA gibi cldc kü\:ük cklcmlcrin poliarti
kükr tutulumu söz konusu isc eklem hareketlcrini k1s1tlayacak vc eklem üzc
rin..! bincn yükü azaltacak gccc veya tüm gün kullanilan atcllcr gcrckli immo
bilizasyonu saglayacakt1r. Artritli cklcmlcrin 3-4 hafta fonksiyoncl splinte 
almmabn kontraktür olu~maks1zm cnflamasyonu düzcltmcktc<lir. Atcllcmc-
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nin ama~lan eklem üzerine binen yükün azaltilmas1, bu sayede enflamasyon 
vc agnnm kontrol altma almmas1, fonksiyonel pozisyonun korunmas1 ve dcs
teklenmesidir. H.astanm tutulan eklemlerine göre dcgi~ik ateller kullamlabil
mektedir. 

Tablo 1 
Eklemlerin fizyolojik pozisyonlan 

Boyun Fizyolojik lordozda 

Omuzlar 20 derece fleksiyon, 45 derece abdüksiyon ve 
20 derece internal rotasyon 

Oirsekler 70, 75 derece fleksiyonda 

EI bilegl Dominant tarafta 20 derece ekstansiyonda. aksi 
tarafta nötral pozisyon veya minimurn fieksiyonda 

Eller Tutma ve yakalama i~in: 
MKP eklemler 35-45 derece flekslyon 
PIP eklemler 25-35 derece fleksiyon 
DIP eklemler 15 derece fleksiyon 
Ba~ parmak 20 derece fleksiyon, 5 derece abdüksiyon 

Kal~a Düzenli yürürne i~in 25 derece fleksiyon, 
5 derece abdüksiyon ve 5 derece ekst. rotasyonda 

Oizler Tarn ekstansiyonda 

Ayak bllegl 90 derece fleksiyonda 

Ayak Nötral pozisyonda 

Akut cnflamc bir cklcmdc enflamasyonu ve agnyt azaltmak amac1 ilc so
guk uygulamalar yap1labilmcktcdir. Sogugun agn kontrolündeki etkinligi pri
mcr vc sckondcr baz1 mckanizmalar sonucunda geli~ir. Primer ctkiler sogu
gun direkt ctkisi ilc agn e~iginin yüksclmcsi, kontriritasyon (revülsiyon) ve 
cndorfin salg1lanmas1dir. Aynca dolayh yoldan olu~an analjczik etkiler de söz 
konusudur. Vazokonstrüksiyona baglt ödemin azalmas1, enflamatuvar reaksi
yonlann bask1lanmas1, kas spazmmin azaltilmas1 dolayh etkiler arasmda sa
yilabilir. Soguk uygulama buz paketlcri, buzlu su ile 1slat1lm1~ havlular veya 
buzlu suya daldmna tarzmda uygulanabilmcktcdir. 

Eklcmdcki cnflamasyon k1smen gerilcdiginde art1k yüzeyel 1s1t1c1lar vc 
daha ilcri döncmdc dcrin 1s1t1c1Iar kullamlabilmektedir. Bu ama~Ia kullamlan 
fizik tcdavi yöntcmlcri Tablo 2 'de görülmcktcdir. 
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Tablo 2 
S1cak uygulamada kullamlan fizik tedavi yöntemleri 

Yüzeyel 1s1hc1lar 

infraruj, ziya banyolan 
parafin 
S1cak su paketleri 

Derin ls1t1e1lar 

K1sa dalga diaterml 
Mikro dalga diatermi 
Ultrason 

S1cagm etkisi ilc enflamatuvar maddclerin, ödcmin ve eksüdanm ~özül
mcsi vc ortamdan uzakla~tmlmas1 saglanmaktad1r. Aynca s1cak agn c~iginin 
yüksclmesi, kontriritasyon etkisi, cnkefalin, cndorfin ile ba~ka kimyasal me
<li'1törlcrin aktivasyonu ile analjezik etki göstermektedir. Kas spazmmm ~ö
zülmcsi vc doku iskemisinin düzelmcsi de s1cagm etkilcri arasmdadir. Aynca 
s1c~1k uygulamalar ilc egzersizlerin yaptlmas1 kolayla~tr vc egzcrsizc toleran
st arttmr. Kronik dönemdc yüzeycl 1s1t1ctlann yanis1ra derin 1s1t1ctlar da kul
lamlabilir. Bunlar gcrck kronik cnflamasyonun gerilctilmcsinde gcrekse fib
röz dokunun azalt1lmasm<la yararlt olamaktad1r. 

Hastaligm akut vcya kronik olmasma baktlmakstzm her döncmdc analje
zik etkili al~ak frekansh ak1mlar vc transkutanöz clcktriksel sinir stimülasyo
nu (TENS) uygulanabilmcktcdir. 

Hastaligm scyri esnasmda ~evrc kaslarda gcli~cbilccck atrofillerin önlcn
mcsi. kas gücünün vc normal eklem harcket a~1khg111m korunmast i~in tcra
pöt ik egzcrsiz progra1rn haz1rlanmah ve uygulanmahdir. Egzcrsiz tcdavisin<le 
de bir tak1m kurallar olm~1hdir. Kurallanna uymadan yaptlan cgzcrsizlcr cnf
lamasyonu mttmct ctki göstcrcbilirlcr. Hastaligm döneminc göre cgzcrsiz 
prcigram1 düzcnknmclidir. Ama~ her dönemdc kas gücünün korumas1 vcya 
artunlm;.1s1, normal harckct a~1khgmm korunmas1d1r. Akut döncmdc öncelik
lc normal eklem harckct a~1khgm1 korumak amact ilc pasif egzersizlcrc yer 
ve1 ilmclidir. Pasif cgt.crsizlcr gündc 1-3 kcz her cklcmc cn az 1-2 kcrc nor
mal ckkm harckct ;.lC;tkhgmda y~1pt1mal1d1r. Hasta eklem utellcnmi~ ise gün
dc bir kcz atcl \tkanlar;.1k cgzcrsizlcr yapt1m~11tdir. Gücü korumak amac1 ilc 
statik izomctrik cgzcrsizlcr uygul;.mmaltd1r. Du egzersizlcrc ba~lamak i\in ag
nnm azalm~\smt bckkmck gcrckir. Agn azald1ktan sonra gündc 1-2 kcrc 6 sa
ni)e kasma, 10 saniyc dinlenmc tarzmda izometrik cgzersizlcr uyguhm1r. Su
bakut döncmdc hareket a~1kl1gm1 korumak i\inaktif asistif cgzcrsizlcrc gc\i
rilir. ßunlar gündc -10 kcre her cklemc 1-2 kcz yaptmhr. lzomctrik egzcrsiz
lcr uygulamr. Subakut döncmdc harckct a\1kligm1 korumak i~indc 5-10 kcrc 
her d.lcmc 1 kez, h;.lfckct a~1kligm1 artt1rm;.1k i~in her eklcmc 3-5 kcz aktif vc-
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ya aktif asistif egzersizlcrc devam edilir. Gücü korumak ve arttmnak i\in izo
mctrik egzcrsizlerc ilave olarak izotonik egzersizlere yer verilmelidir. Bu dö
ncmde kontraktürleri at;mak it;in dikkatli olarak germe egzersizleri yaptlabi
lir. Deformiteler zorlayarak düzcltilmeye \ali~1lirsa subluksasyonla sonu\la
nabilir, dikkatli olunmalid1r. Jogging, bisiklcte binme, jimnastik gibi sinovyal 
hipoksiyi ve dogrudan eklem taravmasm1 artt1ran egzersizler yasaklanmahd1r. 

Jlangi egzcrsiz olursa olsun agn vc tutukluk en aza inen kadar devam edil
mclidir ve yorgunluktan ka\1mlmahdtr. Egzersizlcrin sabah ögle saatleri ara
smda sabah tutuklugu gc\tikten sonra yap1lmas1 önerilir. ister gcrme ister 
kuvvet cgzersizlcri egzersiz anmda ~iddetli agn olu~turmamali, 2 saatten uzun 
sürcn agn yapmamah, enflamasyonu arttt1rmamalt ve egzersiz bir sonraki gün 
fazla agnya nedcn olmamahd1r. 

Uygun yard1mc1 cihazlarla günlük ya~am aktivitelerinin (GY A=tuvalet, 
günlük hijycn, giyinip soyunma, ycmek yemc vb.) daha kolay yap1hr hale gc
tirilmcsi yine rchabilitasyon \ah~malan ama\lanndand1r, Kalt;ada kontraktü
rü olan bir hastamn kulland1g1 tuvalet oturma bölümünün yükseltilmesi, kc
narlara \Clik tutamaklarm konulmas1, el fonksiyonlan tarn olmayan, kontrak
tür gcli~mi~ hastalann kullanacag1 \atal ka~1k saplanndaki dcgi~iklikler yap1l
mas1, uzun saph \Ckcccklcrin vcya taraklarm kullamlmas1 hastalarm daha az 
bag1mh olmalanna yard1mc1 olacakt1r. Özelliklc alt ckstrcmitc tutulumlarmda 
eklem üzcrinc bincn yükü azaltmak vc yürüyü~ü düzeltmek amac1 ile baston 
vc kolluk dcgncklcri vcrilcbilir. Koltuk dcgncklcri vc bastonlarmhafif maden 
vcya aga<;tan olmas1 tcrcih cdilir. Yürümc ara\lan ennamc üst ckstrcmitc ek
lcmlcrinc strcs olu~turacag1 i\in platformlu koltuk degncklcri kullamlarak 
strcs ön kola dag1ttlabilir. Bu ama\la Kanadicn tip koltuk dcgncklcri tercih 
cdilmektcdir. Bu tip koltuk dcgnckler iaym zamanda fleksiyon kontraktürlc
rinc de iyi uyum saglamaktadir. Kullamlan baston vcya koltuk degnegi teksc 
saglam eile kulla111lmahd1r. 

Hastanm cvindc vc \Cvrcsindcki düzcnlcmcler, kulland1g1 giysilerdeki de
gi~ikliklcr de hastamn bag1ms1zhgm1 artt1racakt1r. Giysilerin hafif ve kolay 
giyilip \tkanlanlan, dügmcsiz vc bags1z, yap1~tmlabilen vcya iri dügmeli giy
silcr tcrcih edilmclidir. Kap1 c~iklcri kaldmlmah, koltuk, iskemle ve tuvalet
lcr hastamn rahat oturabileccgi ~ekildc düzenlcnmelidir. 

Rchabilitasyonun amacma ula~mas1 it;in ~evre düzcnlemcsi de yap1lmah
d1r. Kaldmmlar, mcrdivcnlcr, koridorlar, lavabolar, musluklar, tclefon kulü
bclcri, toplu ta~1ma arat;lan vc park alanlan tekerlekli sandalye kullananlann 
her gün kar~Jla~abileccklcri engcllerdir. Zay1f, agnh, baston kullanan hastalar 
i~in düzcnsiz zcmin, buz \amur, ag1r kap1, kap1 tokmag1, t1rabzan yoklugu, 
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r;ok yüksek veya alr;ak kolluksuz oturma bölümlcri sorun haline gelebilir ve 
eklemlere bincn yük artar. Bclediyelcr, valilikler vc yaym organlan ilc i~bir
lig1 yaparak bu cngellcr kaldmlmalt, ~evre de rchabilite edilmclidir. 
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· 1.0. Cr"al1pa~a Tip Falciiftrsi Siirrlcli Tip Egitimi Etlci11likleri 

Ro111111i:11111l Ha.waliHar s,·n1fm:y1111111 
25 M11y1.t 1999. is11111h11l. s. M-70 

ROMATiZMAL HASTALIKLARDA ORTOPEDiK YAKLA~IM 
VE CERRAHiNiN ZAMANLANMASI 

Dor. Dr. /~1k Akgün 

Romatizmal hastahklara yakla~1m bir ekip i~idir. Bu ckibin i'rinde ba~ta 
romatologlar olmak üzere fizyoterapistler, psikologlar ve ortopedistler ba~ta 
gclmcktcdir. Ortopcdik yakla~1m hastahklardan sonra olu~mu~ olan deformi
telerin tedavisi ol<lugu gibi olu~madan öncc de birtak1m giri~imler ile hastah
gm prognozu üzcrinc etkili olacak tcdavilerin uygulanmas1dir. Bu konuda So
ncs ccrrahi a\1dan ~u prcnsipleri bclirtmi~tir: 

1- Agnnm gc\irilmcsi 

2- K1kirdak vc tcndon dokusunun bozulmasm1 engellemek 

3- Eklem fonksiyonlanm iyilc~tirmck vc artt1rmak 

· -düzcltici ostcotomilcr ilc stabilitcyi artt1rarak harekct kapa<;itcsini artt1rmak 

- adalc gü\lcrini gcli~tirmck 

- baz1 kombinasyonlan uygulamak 

Romatizmal hastal1klarda uygulanan ccrrahi tcdavi digcr hastahklarda uy
gulanmalanndan biraz farkhhk göstcrir. Jlastahgm sistemik olmas1 ncdcni ilc 
tüm vücudun ctkilcnmcsi söz konusudur. Böyle olunca da anastezinin uygu
lanmasmdan itibarcn farkh bir itina gcrcktirir. Entübasyon esnasmda servikal 
pozisyon \Ok öncmlidir. Gcrckirse özcl tcknikler kullamlmaktadir. Enfeksi
yonun ve dcrin vcn trombozunun da daha fazla görülmesi göz önünde bulun
durulmalidir. Romatizmal hastaliklarda, özcllikle de romatoid artritte ccrrahi 
giri~im i~in hastaligm scssiz döncme girmcsi öncrilir. Ancak ciddi deformite
lcrin zaman i~inde ~abuk gcli~mcsi ncdcni ilc hastalar cerrahi tedavi i~in kö
tü birer aday durumuna dü~mcktedirler. Hatta birdcn fazla eklemin de tutul
mas1 hcm cerrahi tcdaviyi zorla~t1rmakta, hcm de rehabilitasyonu gü~le~tir
mcktcdir. Son y1llarda hastaligm aktivitesi göz önünc almmadan önleyici ccr-
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rahi erkcn olarak uygulanmaktad1r. Ccrrahi tcdavinin ama~lanndan birinin 
ha~tanm fonksiyonlannm korunmas1 oldugunu söylcmi~tim. Bunun i~in 

Amerikan Romatoloji ßirligi 'nin fonksiyoncl kapasite sm1flandmlmas1 göz 
önünde tutulmaltd1r. 

E\Te I: Tüm fonksiyonlanm k1s1tlama olmaks1zm yap1yor 

E\n.' 2: Bir vcya daha fazla eklem rahats1zltg1 vc harckct k1s1thhg1 olma
sma ragmen günlük aktivitesini yapabiliyor. 

El're 3: Günlük ya~ant1smda bazt i~lerindc k1s1tltltk var. 

Elu 4: Hastanm tama yakm kapasitcsindc azalma, yataga veya tekerlekli 
iskcmlcye bag1mhhk. 

Bu bölümdc \C~itli romatizmal hastahklarda uygulanan ccrrahi tedavilcr
dcn. sonu\lanndan ve uygulanma zamanlanndan bahscdcccgim. 

JUVENiL ROMATOiD ARTRiT 
Ccrrahi zamanlama hastanm psikolojik durumu göz önünc almarak yap1l

mahd1r. Özelliklc de ccrrahidc gccikme düzcltilcmcyccck dcformitelcrin ~a
buk olu~masma ncdcn olur. Zamanmda ccrrahi uygulama tarn bir iyilc~mc 
saf:hyor mu? Tabii ki hay1r ama en azmdan zaman kazandmyor. ßu hastahk
ta .:n \Ok uyguhtd1g1m1z cerrahi tcdavilcrdcn biri sinovcktomilcrdir. Gerck 
ckkmkrin, gcrckse tcndon kthflanndan uzakla~tmlan sinovyun, ktkmlak vc 
tcndon yap1smdaki harabiyctin azalmasma ncdcn olmaktad1r. 

ideal emlikasyon: Bir vcya birb<; eklcmin hipcrplastik tip sinoviti 

Konscrvatif tcdavinin yctcrsiz olmas1 

Direkt grafilcrdc eklem kartilajmm bozulmad1gmm saptanmast 

Tüm bunlara ragmcn klinik olarak karar vcrmck en dogrusudur. 

Kontrcndikasyonhm: Kuru sinovit (ankitozan spondilittc oldugu gibi) 

<;ok eklem tutulumu vc akut faz 

Sinovcktomi iki yolla yap1hr: 

1- <l<~1k artrotomi ilc 

2- artroskopik olarak 
A~1k sinovcktomi sonu~lan ~ok tatmin cdici dcgildir. Granbcrg vc Brcwcr 

halif hastaliklanfa en iyi sonu~lan alm1~lardir. Ancak sistcmik vc poliartikü
lcr tutulum varsa, ya~ 7'nin altmcfa isc sonu\lar kötü<lür. Bu hastalarda agn si
novcktomi ik gc'lcr, •mc•tk ya~ kü'lük oldugun<lan koopcrasyon kurulamaz vc 
ha1ckct k•tpasitcsindc <.lü~ml! olur. Jacobscn, Lcvinson, Crawford 30 ~ocugun 
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41 dizinc sinovektomi uygulam1~lar, ortalama ya~ 7 (2-16), agrmm ge\tigini, 
fonksiyonlarm korundugunu, ancak eklemdc ~i~ligin devam ettigini vurgula
m1~lardtr. Ovrcgard 89 \Ocuga 389 sinovektomi ve tenosinovektomi uygula
m1~. 3 sene takip ctmi~tir. ilk ba~larda sonu\larm iyi oldugunu, ancak 3 senc 
sonunda bozulmaya ba~lad1gm1 söylemi~tir. Paus ve Pale 18 \Ocuga a\1k si
novektomi uygulam1~. 5 y1I sonra grafi ve artroskopi ile tekrar degerlendir
mi~. Sinovitin azalm1~ olmasma ragmen osteoartritin artt1gm1 göstcrmi~tir. 

Artroskopik sinovektomide ise eri~kinlerde \Ok iyi sonu\lar verilmckle 
birliktc hastahgm ba~lang1\ farklihgt ncdeni ile ~ocuklarda k1s1th kullamm1 
vard1r. Ancak burada ~unu da belirtmck gcreklidir: eri~kinlcrde agndan önce 
eklem bozulmast olmakta, ~ocuklarda isc tcrsidir. Dolay1s1 ile eri~kinlere gö
re c;ok daha avantajh durum yarat1r. 

Tabii ki sinovcktomi sonu\ta palyctif bir tcdavidir vc JRA 'da rutin kulla-
mm1 tavsiye cdilcmez. 

<;ocuklarda kullamlan digcr rekonstrüktif ccrrahi giri~imlcr isc: 

- kontraktürlerin a\ilmas1 
- düzcltici ostcotomilcr 
- artrodezlcr 
- cksizyoncl artroplastilcr 
- artroplastilcr 
JRA 'de birc;ok ciddi tutulmu~ eklem aktivite scviyelcri de dü~ük oldugun

da ideal tcdavi protcz uygulamas1dtr vc uzun döncm takiplerde ba~anh sonu~
lar vcrilmi~tir. Artroplasti uygulamas1 standart uygulamalara göre ya~ olarak 
\Ok crkcn uygulanmaktadtr. Epifiz \izgileri kapand1ktan sonra ki, zaten eklem 
bozulmas1 da bu ya~lardan sonra protezi gcrektirmektedir, ya~1 bcklemek ge
rckmcz, aksi taktirdc eklem ankilozc olur ve oranlann ccrrahi sonuc;Ian daha 
ba~•ms1zd1r. Kaldt ki bu tip hastahklarda ortalama ömür de k1salmaktad1r. 
Onun i~in protczin cndikasyonu konan ya~ta amcliyat cdilcbilirler: Carmicha
cl, Chaplin, Sarokhan 5 y1l takiptc 30 diz protczindc hi\ rcvizyon yapmam1~
lard1r. Dalury, 56 hastanm 87 dizinc protcz uygulam1~. bunlarm %29'u da 

.„ JRA imi~ vc 7 yil takip ctmi~. <;ok iyi sonu9 vermi~tir. 

ERi~KiN ROMATOiD ARTRiT 
ßu tip hastalarda uygulanan ccrrahi tcdavilcr ~unlardir: 

1- artroskopik vcya a\1k sinovektomilcr 
2- düzcltici ostcotomiler özclliklc tibia üst u9 ostcotomisi 
3- artrodcz 
4- artroplastilcr 
5- tcndon tamirlcri, transferlcri vc protczlcri 
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ARTROSKOPiK SENOVEKTOMi 
Ogilvic. Hans ve Basinski 2-4 y1I takip cttiklcri 96 olgunun ya~ aralig1 30-

60.dir. 4 y1I i~indc agn ve sinovit kontrol altma ahnm1~. ROM korunmu~ an
cak artmam1~tir. K1kirdak lczyonu daha az olu~mu~tur. Smiley ve Wasilews
ki de 19 hastanm 25 sidinc uygulam1~ vc 6 ay sonunda %96 iyi sonu~. 2 scnc 
sonunda %90 iyi sonu~. 4 y1I sonunda isc %57 iyi sonu~ bildirmi~tir. Grafi
dcki dcgi~iklikkrdc isc, 2 yil sonunda % 19 hastada 4 y1I sonunda %38.5 has
tada progrcsif dcgi~im saptam1~t1r. 

Matsui 41 sinovcktomili hastay1 10 y1I takip ctmi~. bu hastalarm 26 tanc
si w;1k sinovektomi uygulanm1~ hastalarm1~. Klinik sonu~larm her iki grupta
da aym oldugunu. özellikle 8 scncdcn sonra ciddi bozulma oldugunu söylc
miitir. Fakat OA dcgi~ikliklcr a\1k yapilan olgularda daha fazla saptanm1~. 
Douts, Bicreman ve Socsbcrgcr 65 sinovektomili hastay1 7 scne takip ctmi~
lcr. sonu\ta sinovcktominin p~1lyatif bir tcdavi oldugunu, hastaligm progrcs
yonu üzerine ctkili olmad1g1m göstermi~lerdir. Ge~ sinovektomilcrin zatcn 
cndikasyonu da yoktur. 

Eri~kinlcrdc 6 ay konscrvatif tedaviye ragmcn sinovit önlcnmiyorsa vc 
gcy croziv eklem dcgi~ikliklcri yoksa artroskopik sinovcktomi öncrilmelidir. 
Etkili olmamasma ragmcn konscrvatif tcdavinin sürdürülmcsi dcgcneratif de
gi~iklikkrin olu~masma ncdcn olacak ve tcdavi ctkisi azalacakt1r. Bilindigi 
gibi eklem kartilaj1 bcslcnmcsini sinovyal mayiidcn yapmaktad1r. ilcrlemi~ 
h~t~taliklarda eklem i\indc ve tcndon k1htlan i~indc pannus dokusu gcli~ccck 
vc sonu~ta bu doku k1kirdaklarm mayii ilc tcmasma azaltarak bcslcnmc bo
zukluguna nckroza ncckn olacakt1r. Aym ~ckildc bcslcncmcycn tcndonda da 
dcjcncr~tsyon ba~layacak vc spontan rüptürlcr olu~acaktir. i~tc bu durumdan 
dolay1 hcnüz bozulmam1~ dokular varkcn yapilacak olan sinovitlcr bclli bir 
sürc i~in h1.tstay1 rahatlatacakt1r. K1kirdak bozulmas1 gccikcccktir. 

Artroskopik sinovcktomi tccrübc gcrcktircn bir disiplin i\indc yapilmasa 
gcrckcn giri~imdir. 1 :.1.5 saat sürmcktcdir. A\1k amcliy1.tta göre az invazivdir. 
Erkcn harckct ba~lamr vc rcdör gcli~mcz. llasta hcmcn mobilizc cdilir. A\1k 
amcliyatta isc cnsizyon büyük oldugundan hcmcn harckct ba~lanamaz, hasta 
agn duyar vc \abuk mobilize cdilcmcz. 

U:un diinem so1111rlar irin, 

1- Erkcn yapilan sinovektomi ~i~ligi azalt1r. kcmik vc k1k1rdak bozulma
sm1 aLallir. 

2- %60 \'C daha fazla iyi sonu~ bcklcnir, cgcr grafi bulgusu yoksa ba~an 
uzun döncmdl! 'k 15 'dir. 
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3- Kemik ve k1k1rdak bozuklugu varsa sonu~ kötü. 

4- Ya~ sonuca etkili dcgil. 

5- Fleksiyon kontraktürü olanlarda daha kötü sonu~. 20 dcrcce üzerindeki 
kontraktürlerde tavsiye cdilmez. 

6- ßüyük poplitcal kisti olanlara da antcrior giri~im ile müdahale edilir. 

Patzakin sinovcktomili hastalara takiplcrinde tekrar sinovyal biopsi uygu-
lam1§ ve §Unlan bulmu~tur: 

1- %85 12 aydan sonra tckrar hastahkh sinovyal doku olu~maktadir. 

2- % 75 lizozomal enzim aktivitesi normale göre artm1§t1r. 

Bugün i~in kali;a eklemi sinovektomisi de yapilmaktad1r. Eskidcn bu say1 
~ok azd1. <;ünkü kal~a lükse edilcrek operasyon yap1hrd1. Bu da vasküler nck
roz dahil bir~ok komplikasyonun gcli§mcsine neden olmakta idi. Artroskopik 
ccrrahinin gündeme gclmesi ile bu say1 artm1§ttr. Özellikle JRA da eklem 
dcstrüksiyonu olmad1g1 taktirde ba~anh olmakta, total kal~a protezi uygula
malanm gcciktirmcktcdir. Sinovcktominin yapild1g1 ortalama ya~ 14'tür. 

Dirsck cklcmi romatizmal hastahklarda ccrrahinin ~ok faydah oldugu bir 
eklcmdir. Özcllikle sinovcktomi ve radius ba§J eksizyonu eklemc ciddi fonk
siyon kazand1rmaktad1r. Dirsck cklcmi sinovcktomisindcn sonra digcr eklem
lcrdcn farkh olarak agn gc~mcsi dt§mda eklem harckctlcrinde de artma olur, 
özclliklc ön kol pronasyonu artar. Fcrlic 46 hastaya sinovcktomi yapm1§ ve 86 
ay takip ctmi~tir. Bu hastalann %58'indc mükcmmcl sonw;, % 19'unda ise ge
li~1m! saptam1~11r. Daha iyi sonu~ alabilmck i~in crkcn müdahalenin §art oldu
gunu söylcmi~tir. Yahvancn, Eskola, Pcltorcn 70 dirsck sinovcktomisindc 7.5 
ytl ortalam~1 takiptc %40 agn gc~mcsi, %38.5 agn azalmas1, %21.5 de agn-
11111 dcvam cttigini göstcrmi§lcrdir. Postop flcksiyon 114.5 dcrece, rotasyon 
ark1 isc 134.5 dcrccc bulunmu§tur. Mcdiolateral instabilite %47'sinde saptan
m1~t1r. RA 'h dirsck sinovcktomisindcn 6 yil sonra %23 'ündc kötülc~mc, 12 
yil sonra isc 0:.63 'ündc kötülc~mc saptanm1§t1r. Sinovcktomi ilc birliktc radi
us ba~1 rczcksiyonu uyguland1gmda buraya protcz uygulanmas1 daha iyi so
nu~ dogunnam1~t1r. 

EI bikginin sinovcktomilcri de ba~an ile uygulanmaktadir. Ancak cl ve el 
bilcgi art1k tamamcn ayn ilgi alam olduklanndan burada sizlerc ayrmt1h ola
rak bahsctmcycccgim. 

Sonur; olarak sinovcktomi palyatif bir tcdavi olsa da ycrindc ve zamanm
da uyguland1g1 zaman hcrn hastay1 agn a~1smdan rahatlatrnakta, hcrn de ek-
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lcm kartilaj bozulmasm1 gcciktinncktc, dolay1s1 ile total eklem protez uygu
lamalanm da gcciktinncktcdir. 

OSTEOTOMiLER 
Dizdcki varus_ valgus dcfonnitelcrinin düzeltilmesinde özelliklc tck kom

partman bozulmalannda endikcdir. Ancak RA gibi sistemik hastaliklarda ek
lcmin tüm kompartmanlan hastaliga i~tirak edcceginden kullamm1 nadirdir. 
Coventry de RA da scssiz kalm1~ olgularda tck kompartman etkilendiginde 
önem1i~tir. Chan. Polland 36 olguda tibia üst u~ osteotomisi uygulam1~lar, 3 
ytl takiptc klinik ve radyolojik olarak incelediklerinde agnda azalma, fonksi
yonlarda düzelme saptam1~lar fakat daha sonra yine kötülc~mi~lcrdir. Özellik
lc romatizmal hastahklarda steroidin kullammt ile de osteoporoz daha da art
makta ve bu da tcknigi tcspiti zorla~t1nnaktad1r. 

ARTRODEZ 
Kü\ük cklemlcrin tutulumlarmda artrodcz bir tedavi sc~enegi ikcn büyük 

ekkmlcrdc \Ok dü~ünükrek yapilmahd1r. Özellikle cl ve ayak tarak cklemle
ri ilc interfalangcal ekkmlerde uygulanan artrodezler hcm agn, hem de fonk
siyonel olarak olumlu sonu~lar dogunnaktad1r. Romatizmal hastahklarm sis
tcmik oldugu ve bir~ok ekkmi aym anda tutabileccgi göz önüne almacak 
olursa <.lü~ünülmcdcn yaptlan artrodczlcrin faydadan ~ok zarar gctirecegi bi
linmclidir. Mcscla kar~1 taraf kal~as1 da tutulmu~ bir hastada diz artrodczi 
kontrcmlikcdir. Kal~a artrodczlcri de aym scbcplerden dolay1 kullamlmamak
tad1r. Kald1 ki, daha sonra bahscdccegimiz artroplastilcr \Ok ba~anl1dir. 

Omuz bölgcsindc gknohumeral artrodczlcr kolay uygulanmas1, ucuz olmas1 
ncdcni ilc ciddi bozulmu~ cklcmlcrdc \Ok iyi bir yöntcmdir. Glcnohumeral 
artrodczckn sonra hastanm agns1 ge\cccgi gibi skapulo-torasik eklem ilc cs
ki)C göre harcket kapasitcsi 'lc,60 artmaktaCi1r. 

ARTROPLASTiLER 
Rezeksiyon artroplastisi 
Bin;ok eklcmin aym anda tutuldugu, kontraktürlcrin oldugu olgularda to

tal ckkm protczlcrinin uygulanmas1 mümkün dcgildir. Bu hastalara hijyenik 
a\tdan faydah ol<m pcrinc bölgcsinin tcmizligi i\in kal\a ckleminc rezcksiyon 
artroplastilcri yaptlabilir. Aynca daha öncc total eklem artroplastisi uygulan
m1i ancak tcdavi cdilemcycn bh;a protczkrindc protcz \ikanlarak sarsak ek
lem halinc (Girllstonc) b1rJkmak mümkündür. Dirsck cklcmindc c.lc rczcksi
yon artroplastikri uygulanabilir, ancak burndaki cn büyük problcm instabili· 
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tcdir, hasta koltuk dcgncgi kullanamaz. Diz ekleminde ise böyle bir tedavi 
~ckli hemcn hcmcn mümkün dcgildir. Ciddi bir instabilite <?lacagmdan hasta 
yürüyemcz. Böyle durumlarda artrodez tercih edilir. 

Total eklem artroplastileri 
Aym taraf kal\a vc ayak bilcgi veya kar~t taraf diz veya her ikisi de tutul

mwj hastalarda total eklem protczleri endikedir. 

Romatizmal hastaliklarda bu tcdavide komplikasyon oranlan yüksektir. 
<;ünkü, 

1- doku iyile~mcsi kötü 

2- dcrin enfeksiyon yüksek 

3- ciddi flcksiyon kontraktürleri 

4- ostcoporoz ve ciddi eklem laksitcsi 

5- digcr bir \Ok eklcmin tutulmas1 ve rchabilitasyonun zor olmas1 

Tüm bunlara ragmcn protez cerrahisi son derece yüz güldürücü sonu\lar 
vcnncktcdir. Özcllikle bu hastalarm ruhsal durumlan da göz önünde tutulur
sa onlara tckrar fonksiyon kazand1rmak ~ok daha fazla önem kazamr. Protez 
uygulamalarm1 biz 60 ya~ üstündc uygulamay1 tercih ctmemizle birlikte bu 
hastalarda dcstrüksiyonun \abuk gcli~mcsi ncdcniyle ya~1 sm1r almamaktay1z. 
ßu tip hastalar i\in fonksiyoncl aktivitclcrinin bir an önce kazandmlmas1 gc
rckmckktcdir. Eger hasta yürüycmiyor, günlük i~lcrini yapam1yor, grafilerde 
de eklem bozulmu~ ise ya~ nc olursa olsun protez cerrahisi uygulanmaltd1r. 
l latta kcmiklc~mc ya~1 dolmam1~ JRA 'larda bile az da olsa protez uygulama
lan custom-madc protczlcrle yaptlmaktad1r. Kal\a vc diz protezlerinden ~ok 
iyi sonu~la~ almmakta, hasta dramatik olarak günlük ya~ant1sma dönmcktedir. 
Omuz cklcmindc isc agtrhk ta~1mayan eklem olas1 ncdcni ile ve hastalann 
baz1 fonksiyonlanm skapulo-torasik eklem ilc gcr\cklc~tirmelerindcn dolay1 
daha az yaptlmaktad1r. Eger hastanm hcm omuzu, hcm de aym taraf dirsegi 
tutulmu~ ise önce cn \Ok agnyan yap1ltr, ikisi de aym ~iddcttc ise öncc dirsck
tcn ba~lamr. Özclliklc romatizmal hastaliklarda dirsck protczi uygulanmas1 en 
fazlad1r. Ba.~an yakla~1k %90'd1r. Ewald, lnglis vc Figgic %77-80 ba~an ver
mi~lcn.lir. Morrcy 7 yal takiptc %95 ba~an vcrmi~tir. 

ROMATiZMAL HASTALIKLARDA ÜST EKSTREMiTELERiN ÖNEMi 
Üst ckstrcmitc aktif hastalik dönemlerindc bilc uygulanan ccrrahi tedavi

yc mükcmmcl sonu~lar vcnni~tir. Burada alt ckstrcmitcdcn farkli olan cger 
mcdikal tcdavi vc istirahat uzat1ltrsa bclki agn azaltr ama ciddi bir fonksiyon 
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kayb1 olu~ur. Aynca uzun süre istirahat tedavisi sekondcr agnlara nedcn olur 
vc koruyucu adalc spazmlan omuza add.RI reformitesi, dirsege fleksiyon de
formitesi, el bilcgine tleksiyon deformitesi ile birlikte pronasyon supinasyon 
k1s1tlamas1 yapar, elini ulnar dcviasyona, parmaklanm fleksiyona vc ulnar dc
viasyonuna ncd~n olur. Onun i\in üst ekstrcmitcyc erken ccrrahi tcdavi gerck
mektcdir. Bir eklem cerrahisi diger eklem fonksiyonlannda da geli~me saglar. 
Omuz protczi uygulamas1 dirsek ve elin daha iyi kullamlmasm1 saglar. Ancak 
el ve cl bilegi öncclikle tedavi edilmclidir. Eger fonksiyoncl hale getirilcmi
yorsa üst etsrcmitenin diger eklcmlcrini ameliyat etmck faydah olmaz. Omuz 
da dirsckten öncc tcdavi edilmclidir. <;ünkü omuzdaki rotasyon eksikligi dir
sef:e \Ok yük bindirir. Omuzda olu~an add.RI dcformitcsi sadcce eklcmi dc
gil bu bölgcdcki subakromial bursay1 da etkilcr. Glenohumcral eklem harckc
ti k1s1tlanm1~ hasta skapulotorasik eklemini kullanmak istcr, fakat bu da inf
lame olmu~ bursay1 etkilcr ve agn olur. Hasta bu yolu da kullanmaz. Bursa 
i<rinc sm1rl1 say1da stcroid enjeksiyonlan yapilabilir. Eger faydah olmazsa art
roskopik olarak burscktomi, akromioplasti, omuz eklem dcbritmam yapilabi
lir. ßu tcdavi agn ai;1smdan öncmlidir. Vainio, Pohlc vc Kvarncs 5 yil takip
tc agrmm azald1gm1 göstcrmi~lcrdir. Omuz bölgcsindc digcr bir noktada has
taliga bagh kapsül vc ligamanlann tutulmas1, rotator cuffin y1rtllmas1dir. Do
ku bozukluguna bagh gcni~ y1rtilar olur, hasta kolunu kald1ramaz. Ancak bu 
y1ruklarda doku iyi olmad1g1 i\in tcdavi de olanaks1zd1r. Eger y1rt1k \Ok kü
i;üksc vc ctrnf dokular saglamsa tamir yapilabilir. 

AVASKÜLER NEKROZ 
Romatizmal h~lstal1klann bir k1smmda vaskülcr patolojilcrdc söz konusu

dur. Özclliklc SLE, Takayasu scndromu gibi. Bu hastaliklarda stcroid tcdavi
si istcnmcycn bir komplibsyon olan avaskülcr nckroza ncdcn olur. Bilindigi 
git-i sistcmik kullanilan stcroidin kcmiklctin dola~1mm1 bozarak avasküler 
nckroza ncckn oldugunu biliyoruz, bir de hastahgm vaskülcr komponcnti var
s:.1 bu oran daha da arim:.1ktad1r. En fazla femur ba~t ve humcrus ba~mda gö
rülmcktcdir. llastamn klinigi kal\ada agn vc aksama ilc ba~lamakta \Ckilcn 
grafiknk patoloji saptanamamaktad1r. Bu tip olgulara sintigrafi vc MRI tct
kiklcri istcnir. Erkcn döncmdc t:.m1 kondugu taktirdc tcdavidc ba~anll olmak
tad1r. Aksi taktirdc subkondral ~ökmclcr ba~lar vc direkt grafilcrdc de eklem 
dü1.cnsizligi ~cklindc bulgular saptamr. ilk döncmlcrindc gc\ici sinovitlcr vc 
kcmik ödcmlcri ile kan~abilir ancak tccrübcli radyologlar tarafmdan aynlma
s1 mümkündür. Zatcn nckroz dcgil isc klinik tablo bclli bir sürc sonra düzclc
cektir. 
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Femur ba~1 avasküler nekrozunu Ficat tarafmdan sm1flandmlm1~tir. Bu s1-
mfland1rmanm tedavide \Ok önemli rolü vard1r. 

Stage 0 normal kabul edilmekte, Stage l 'de ise semptomlar hafif grafide 
bulgu yok, sintigrafide artm1~ tutulum, MR'da kemik yük binme bölgesinde 
infarktüs saptamr. Stage 2'den itibaren direkt grafilerde de bulgular ortaya 
\lkar, klinik ciddile~ir. Stage 4'de ise agn ciddi, aksama var, grafi ve MR'da 
sekondcr geli~mi~ osteoartrit bulgulan görülür. 

Tedavi 
Tc~his konduktan sonra stage 'lerne yap1hr ve ona göre tedaviye ba~lamr. 

Eger Stage l ise Core dckompresyon etkili yöntemlerdendir. Amac1 kemik 
dokusu i~inde olu~mu~ olan basmc1 azaltmaktir. Bu ama~la 1 cm ~apmda bir 
kanal fcmur ba~1 subkondral bölgeye kadar a~ilir. Hasta basmaz ve takip 
ec.lilir. Lcnnox Stage l 'de % 100 ba~anh sonuy vermi~. Stage 2A 'da %29, 
28 'de %0 sonu9 bildirilmi~tir. Smith ise %84 iyi sonu9 vermi~tir Stage 1 'de. 
Sonu9 olarak Stage l ve 2'de dekompresyon tedavisi faydahdir, fakat Stage 
2A 'dan itibarcn faydas1 yoktur. 

Gccikmi~ olgularda Sugioka transtrokanterik osteotomiyi öncrmi~tir. iyi 
sonu~lar vermcklc birliktc uygulanmas1 9ok zordur vc ba~ka otörlcr tarafm
dan da \Ok fazla dcsteklcnmcmi~tir. 

ltcri döncm olgulannda total kali;a artroplastileri tck sci;encktir. Humerus 
ba~1 nckrozunda da aym prcnsiplcr gei;erli olup yük ta~1yan eklem olmamas1 
baz1 avantajlan yanmda gctim1ektcdir. Hastanm ~ikayetleri arahkhdir ve hii;
bir tcdavi olmaks1z111 uzun y11lar omuz eklcmini hasta kullanabilir. Stage l-
2'dc corc dckompresyon ba~anh sonu9lar vcrir. Sekonder osteoartrit geli~
tigindc artroplasti uygulamas1 yapilir. 

Osteonekrozlar 
Romatizmal hastahklardan özclliklc SLE, RA ve damarsal komponcntli 

Takayasu gibi hastahklarda stcroidinde kullamm1 ile özellikle dizde olmak 
üzere \C~itli kcmiklerc.le osteonekrozlar geli~mektcdir. Ostconekroz tamamen 
iskcmi ilc ilgili olup otoimmun mekanizmalar ile damar tutulumlan olmak
tad1r. lskcmi öncc subkondral bölgclerde olabilccegi gibi kcmigin hcrhangibir 
ycrindc de olu~abilir. Ancak bunlar klinik bulgu vermeyebilir, ekleme yakm 
nckrozlarda isc yüklenmc ile bu bölgelcrdc i;ökmc olacagmdan klinik bul
gular \Ok a~1kt1r. <;ok fazla stcroid kullamlmasma ragmcn multiple sklcrozlu 
hastalarda osteonckroza rastlanmamasma kar~m SLE gibi otoimmun ve kol
lajcn doku hastahg1 olan ki~ilcrdc \Ok s1k nekroza rastlanmaktad1r. Bu bize 
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stcroidin tek ba~ma bir ctkenden \Ok ba~ka faktörlcrin varhg1 ilc etkisini gös
tcrcbildigini dü~ündünncktedir. 

Hastahgm scyri farkltltklar gösterir. Burada prognozu belirlcyen lczyonun 
büyüklügü, cklemc yakm olmas1d1r. Özellikle diz ekleminin ~ok fazla tutul
du~;u dü~ünülürse küc;ük lezyonlar klinik bulgulan olsa bilc hi~bir tedavi uy
gulanmadan 12 ay ic;crisindc iyile~ebilir. Buna kar~thk büyük lczyonlarda ise 
prcignoz kötüdür. Steroid kullammma bagh geli~cn osteonckrozlarda Mont vc 
arkada~lan 6 y1I i\inde o/c80'inde artroplasti gerektirecek kadar ~iddetli artrit 
meydana gcldigini göstcnni~lerdir. 

Tcdavide küc;ük lczyonlar öncclikle konservatif olarak tcdavi edilir, egzer
sizlcr vcrilir, gerekirsc belli bir süre basma yasag1 vcrilir. Ancak damarsal 
kökenli lezyonlarda her zaman lczyon nüks cdcbilir vc cerrahi tcdavi gerikir. 
Konscrvatif tedavi MR kontrollan ilc takip edilir. Ancak konservatif 
tcdavinin ba~anlan hakn tart1~mahd1r vc hcmen cerrahi tcdavi yap1lmahd1r 
di}cnlcr de vard1r, özelliklc kotlajen doku hastahgt olanlarda bu daha da 
ge~crlidir. 

Ccrrahi tcdavi hastanm ya~t. ctyoloji, lczyonun ycri, döncmi, büyüklügü 
vc kcmik dcfcktinin olup olmad1gma göre farklthklar göstcrir. Ancak ~u iki 
prensip hie; dcgi~mez: 1- lezyonun üzerinde canli vc fonksiyon gören hyalin 
k1kmtag1 tckrar olu~tunnak, 2- kemik kaybmt yerinc koymak vc eklem kon
turlarmt tckrar olu~tunnak. Ccrrahi tedavidc cn s1k kullamlan yöntcmler, corc 
dckomprcsyon, artroskopik dcbritman ve mikrokmk yöntemi, ostcokondral 
otcgrcfllcr. ostcokondral allogreftler. artroplastilcr ve artrodczlcrdir. Daha az 
kullandan yöntcmlcr isc. karbon fibcr ile doldurma, pcriostal ve pcrikondral 
grcftlcr, mcnisküs greftleri. kallo-össöz grcftlcr, lascr uygulamalan. Son 
dönemlcrdc isc kondrosit kültürlcrinin uygulanmast ile birlikte gen terapilcri 
günccl halc gelmi~tir. RA 'da gen tcrapi klinik c;alt~malan ba~lam1~t1r. 

\ 
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ROMATOLOJiK HASTALIKLARIN DERi BELiRTiLERi 

Prof Dr. M. Cem Mat 

Romatolojik hastaltklarm \Ogunda deri belirtisi görülür ve bu bclirtilerin 
bir k1sm1 tamsal öncm ta~irken bir k1sm1 ise romatizmal hastaltklarm d1~mda 
da ortaya \tkar. Bir\ok hastada deri bclirtileri hastahk tamsmda olduk\a ya
rarhdir. Dcri belirtilerinin \Ok \e~itli olmas1 ve farkh hastahklarda benzer gö
rünümlerde dcri lczyonlarmm ortaya \tkmas1 bazen tamsal gü\lüklere neden 
olabilmcktcdir. 

VASKÜLER LEZYONLAR 
Bir\ok dcri bclirtisi vaskülcr orijinlidir. Bu belirtilcr innamatuar dcgi~ik

lik olrnaks1zm vasküler pcrrncabilitc art1~1 ve vazodilatasyon veya nckrotizan 
inflamatuar degi~ikliklcr sonucu ortaya \tkar. 

Ürtiker 
Ürtiker bclirtilcri damar pcrmcabilitcsindcki art1~ sonucu ortaya \tkar. De

ri bclirtileri, ödcmli soluk pcmbe rcnkli critcmatöz, degi~ik büyüklükte papül 
vc plaklard1r. Lczyonlar birbirlcriylc birlc~crck, polisiklik lczyonlar olu~turur. 
Ka~111t1 ba~hca bulgudur. Tck bir bclirti gcncllikle 24 saatten k1sa sürcde kay
bolur. 

Ürtikerli vaskülit klinik olarak ürtikerc bcnzcyen bclirtiler gösterir ancak 
ürtikcrdcn ay1rt cttircn öncmli bulgulan lezyonlarm 24 saatten uzun sürmcsi
dir. lyilc~en lczyonlann ycrlcrindc pigmcntasyon veya purpura gibi ikincil 
dcgi~ikliklcr bulunur. Lczyonlar ka~mt1s1zd1r, buna kar~m yanma vc agn ya
kmmas1 vardir. Eritcma multi forme bcnzcri hcdef ~cklinde lezyonlar, artralji, 
artrit, gcncl halsizlik bulunabilir. 

Ürtikcrli vaskülit hcpatitis B, hipokomplementemik vaskülit, Sjögren 
scndromu, SLE, infcksiyöz mononükleoz, romatizmal atc~. Still hastahg1, 
cri~kin scropozitif artritlcr ilc ili~kilidir. 
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Eritem 

Eritcmlcr dcgi~ik derecelcrde inflamasyona bagh geli~en akut veya suba
kut vaskülcr reaksiyonlardir ve bazilan romatizmal hastaliklar ir;in özgündür. 

Eritema marginatum 
Akut romatizmal ate~li hastalann % IO'unda ortaya r;1kan bir bclirti olup, 

h1zla r;evreye dogru geni~leyen halka ~cklindc lezyonlar ilc karaktcrizedir. Bu 
bclirtilcr makülcr tarzda olabilcccklcri gibi deriden kabank da olabilir. Eritc
ma marginatum romatizmal ate~te karditlc yakm ili~kilidir vcya hastaligm 
inaktif döncmlerindc de ortaya ~1kabilir. Lezyonlar genclliklc eritematöz ma
kül ~cklindc ba~lar, daha sonra ~evreyc dogru gcni~leyerck tarn veya yanm 
halka ~eklinde bclirtilcr ortaya \tkar. Bclirtilcr gencllikle gövdc vc ekstrcmi
tckrdc lokalizedir ve yüzdc, ckstremitelerin proksimalinde nadircn görülür. 
Lc.~yonlar 2 saat ya da günlcr i~indc de r;cvrcye dogru geni~lcr. 

Juvenil romatoid artrit eritemleri 
Juvenil romatoid artrit (JRA) eritcmleri gcnclliklc poliartritli hastalarda 

görülür, oligoartritli hastalard~1 daha nadir olarak gözlcnir. Bu bclirtilcr gcnel
likle öglcdcn sonra vcya ak~am üzeri atc~lc birliktc ortaya r;1kar. Rash tck tck 
mcrbiliform gczici nitcliktc maküllcrdir. Maküllcr 2-5 mm \apmda, gcncllik
le ckstrcmitclcrin proksimal k1s1mlannda daha yogun olarak ortaya \tkar. Her 
bir makül soluk bir halo ilc r;cvrilidir. Ka~1ma vcya ovalama ilc yeni lczyon
lar ortaya ~1kabilir. 

Eritem polimorf 
Romatolojik hastal1klarda nisbctcn daha nadir görülcn, \Ogu zmnan ilar;

lar;.i bagl1 geli~cn, kcndi kcndini sm1rlayan dcri vc müköz mcmbranlarm akut 
inflamatuar hastalag1dir. Eritcm polimorftd gcncl olarak prodrom bclirtilcri 
vanl1r, bunlar ba~•1gn~1. halsizlik, bogaz agns1 vc öksürüktür. 

Eritcm polimorfun minör ~ckillcrinde lczyonlar koyu k1rmm makül ~ck
lindc b~1~lar, 24 saattc \ap1 2 mm'yc ula~1r. Dcridcn hafif kabank olan lczyo
nun ~cvrcsi critcmli kahrkcn ortas1 a\1hr, vcya zamanla siyanotik vcya purpu
rik olarak hcdcfo bcnzcr görünüm alir. Ard arda \lkarak, ycrlcrindc hipcrpig
mcnt~tsyon b1rakarak 1-2 hafütda iyilc~ir. 

Eritcm polimorfun majör fomrnnda isc birdcnbirc dcgi~ik oranlarda visc
ral tutulum gözlcncbilir. Are~. öksürük. bogaz agns1, kusma, diyarc, miyalji, 
artralji ~cklindcdir. Lczyon mcrkczlcrimlc bül mcvcuttur. 
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"Eritem polimorf un görüldügü lzastaliklar: 

Akut romatizmal ate~ 

SLE 
Dcrmatomiyozit 

Hcnoch-Schönlcin purpuras1 

ila~lar: 

Sulfomctoksazol 
Fenilbutazon 
Altm tuzlan 

Buntarm d1~mda hcrpes simplcks, dcrin mikozlar, kronik baktcriyel infck
siyonlarc.fa da ortaya ~1kabilir. 

NODÜLER LEZYONLAR 
Romatoid nodüller 
Romatoid nodüllcr nekrobiyoz ve fibrin odaklan etrafmda palisad yapan 

granulomlard1r vc immun kompleks olu~umu göstcren kronik kü~ük damar 
vasküliti sonucu gcli~ir. Bu belirtiler daha ~ok travmaya maruz kalan, dirsck, 
mctakorpofalangeal eklem vc interfalangcal eklcmler gibi kemik ~1kmtilar 
üzcrindc yer altr. 

Romatoid nodüllcr kat1, agns1z, subkütan dokuda simetrik kitlelcr yapan 
nodüllcrdir. Bu nodüllcr pcriosta vcya tendonlara yap1~ir. bazen ülscre olabi
lir. 

Romatoi<l artrit cri~kin popülasyonun % 1-3 'ünü olu~turur. Bunlann 
%20'sindc ~omatoi<l no<lüllcr vard1r. Bu hastalarda croziv eklem hastal1g1, ro
matoid faktördc yüksclme, romatoid vaskülit ve Swcet scndromu, eritcma ele
vatum diutinum, pyo<lcm1a gangrcnozum gibi diger ekstraartiküler kompli
kasyonlar ortaya \tkar. 

JRA 'lt hastalann %5-10'unda romatoi<l nodüllcr bulunur. Bu ~ocuklarda 
maküloürtibryal rash ve sistcmik bclirtilcr bulunur. 

Romatoi<l nodüllcr, romatizmal atc~tc de ortaya ~1kabilir. Bunlara pankar
dit, poliartrit, Sydcnham korea, critema marginatum, poststreptokoksik glo
mcrüloncfrit qlik cdcr. 

Aymc1 tamda tofüslcr, nodülcr amiloidoz, nodüler ksantom, epidermal 
kist, tümoral kalsinozis ve granüloma anülare dü~ünülmelidir. 
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Kalsinozis kutis 
Dcri kalsifikasyonu iki fonnda ortaya i;1kar. 

1. Metastatik: Kalsiyum veya fosfat iyonlarmm anonnal yüksclmesi 

2. Distrofik: Bag dokusu anomalisi sonucu ortaya i;1kabilir. 

Tcmel olarak 4 grup prcdispozan faktör vard1r. Bunlar travma, dcjenera
tif, bag dokusu hastahklan ve ncoplazmalard1r. Skarlarda mikroskopik olarak 
kalsifikasyon odaklan bulunur. 

Kütanöz kalsifikasyon bag dokusu hastahklannda ortaya i;1kabilir. Denna
tomiyozit ve polimiyozitli hastalann %20'sindc, \Ocuklarm %75'indc ya~a
mm ilk 3 y1hnda ortaya i;1kar. Kas üzcrinc uyan dcri gölgclerinde özcllikle 
omuz ve kal~ada ortaya i;1kar. <;ocuklarda ckstrcmitelcrdc gözlenir. 

Sklcrodcnnada isc hastahk ba~lad1ktan 10 y1l sonra gcnclliklc ekstrcmitc
lcrin distalindc gözlcnir. 

CREST sendromunda kalsifikasyon hafif miktarlarda olsa dahi ortaya \1-
kai vc nodüllcr ülscrle~mc cgilimi göstcrir. 

Eritema nodozum 
Eritcma nodozum bag dokusu hastahklarmda scyrck görülcn bir bclirtidir. 

Daha i;ok gen\ vc ort~l ya~h bdm!arda ortaya \lkar. Agnh olan critemli no
düllcr genelliklc bacaklann ön yüzündc ycrle~ir. <;aplan birka\ santimctrc \a
pm,h1d1r vc yava~ yava~ \Cvrcyc yay1hr. Uyluk, kali;a ve üst ekstrcmitc tutu
lumu olabilir. 

Eritcma nodozum strcptokoksik infeksiyonlar, sarkoidoz, tübcrküloz, 
Bchi;ct scndromu. dcrin mikoz. regional cntcrit. ülscratif kolittc ortaya \Ikar. 
Eritcma nodozum romatizmal atc~tc karditlc ncgatif ili~kilidir. 

Fasial eritemler 
Yüzdl! olu~an critcm sistcmik lupus eritcmatozusun cn öncmli bclirtisidir. 

SLE'li hastalann %75-SO'indc bulunur. Bu critcm gcnclliklc yüzdc burun 
üzninde vc yanaklarda parlak k1rm1Z1 rcnktc ortaya \lbr. Ba~lang1\ta bclir
tila hasm\la solar, z:.1m~mla bunlarm üzcrindc hafif sku:.\m vc incc tclcnjick
tazilcr gcli~ir. 

B.:nzcr tip klinik görünüm crizipcl, rozasc, scborcik drcmatittc de ortaya 
\lkabilir. Erizipddc s1cak critcmatöz alan strcptokok infcksiyonlanna bagh 
olarak da gcli~cbilir. Roz:.tscdc isc papülcr inflamatuar komponcnt hakimdir. 
Sehorcik dcnnatittc isc kuru yagli skuamlar. sanmt1rak k1rm1Z1 lczyonlar, gla
bclla vc nazolabial sulkusta gözlcnir. 
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"Dcrmatomiyozitli hastalarda cri~kinlcrdc %70 oranmda, \Ocuklarda ise 
daha yüksck oranlarda ortaya \1kar. Göz kapaklan \evresinde morumturak 
kmrnz1 eritcm, yanaklar, alin vc temporal bölgcde gözlenir.· Eritem ile birlik
tc dcgi~ik oranda tclcnjicktaziler olaya cklcnir. 

SLE de yaygm makülopapüler erüpsiyon geli~ebilir. Bu belirtiler avu\ i\
leri, parmaklar ve pannaklarm dorsal k1s1mlannda görülür. iyilc~en lezyonla
nn ycrlcrindc yüzeycl atrofi ortaya \tkar. 

Kronik kütanöz lupus eritematozus 
Dcri bclirtisi tek critcmatöz plak, folliküllerdc belirginlc~mc ve follikül 

i\ine dogru uzanan skuamlar ilc karakterizcdir. Bu lczyonlar da atrofi, skatris, 
telcnjicklazi ve mcrkezi dcpigmcntasyon bulunur. Yanaklar altn, burun ve ku
laklar cn \Ok ycrlc~tigi bölgelcrdir. Skuamlar folliküllerde bulunur. Daha son
ra skatrisyel alopcsiye ncdcn olur. Lezyonlar perifere dogru geni~ler. 

Tam histolojik olarak tcyid edilmclidir. 

Sistcmik lupus critcmatozusta DLE lczyonlarmm bulunmas1 hastahgm 
prognozunu iyilc~tirir vc survi uzar. 

Subakut kütanöz lupus eritematozus 
Subakut kütanöz lupus critcmatozus DLE'dcn farkh olarak skar birakma

yan, daha \Ok omuzlar, gögüs, sirt vc boyun, ckstremitelerin ckstansor yüzle
rine ycrlc~cn kü\i.ik critcmatöz hafif skuamh plaklar ile karaktcrizcdir. 

Dermatomyozit 
Dcrmatomyozitin tam koydurucu bclirtilcri periungual eritcm, Gottron pa

püllcri vc Gottron bclirtisidir. Gottron popüllcri intcrfalangeal eklem sirtlan· 
na ycrlc~cn papüllcr<lir, zamanla bu papüllcr atrofiyc ugrar, üzerinde tclenji
cktazi vc hipopigmcntasyon gcli~ir. 

Yinc dorsal inlcrfolangcal cklcmlcrin üzcrindc diz, dirsck vc medial mal
lcollcrin üzcrindc violasc critcm vc ödem bulunur. 

VASKÜLiTLER 
Dcrinin kan damarlannda ortaya \Ikan inflamasyon sonucu vasküler yap1-

da y1k1m vc buna baglt olarak \C~itli vaskülit sendromlarmda ortaya \Ikar. 
Dcridc rcnk dcgi~ikligi, ödem, purpurn, ekimoz, critcmatöz makül, papül, no
dül, ürtikcr, livcdo rctikülaris, nckroz, ülscrasyon, vezikül vc püstüller, bül, 
pyodcrma gangrcnozum bcnzcri ülscrlcr, critcma nodozum bcnzeri bclirtiler 
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kütanoz vaskülitlcrin ba~hca bulguland1r. Kütanöz vaskülit ile ba~vuran bir 
ha~ta<la sistemik belirtilcr aranmahd1r. Sendromlarm dinamik yap1smdan ve 
ili~kili bulundugu hastahga bagh olarak sistcmik bclirtilerin daha sonra da gc
li~cbilecegi göz önündc bulundurulmahd1r. 

Daide ortaya ~1kan klinik ve histolojik belirtilcr vaskülit sendromlannm 
tams1 i~in spcsifik degildir. Ömegin dermal lökositoklastik anjeit sonucu or
taya '1kan purpura infcksiyöz vaskülitlcrdc (n.meningitis), immun kompleks
lcrl! bagh (scrum hastahg1, kryoglobulincmik vaskülit ve Henoch Schönlcin 
purpuras1). ANCA pozitifliginin gözlcndigi vaskülitlcrdc (mikroskopik PAN, 
Wcgcncr granülomatozu, Churg-Strauss sendromu), allerjik vaskülit (ila~lara 
bagh), romatoloik hastahklarda ortaya ~1kan vaskülitlcr (lupus critematozus, 
romatoid artrit, Sjögren scndromu) vc parancoplastik vaskülit (ncoplazmalar 
veya karsinomalar) ortaya ~1kar. 

inflamatuar kütanöz ve subkütanöz nodüllcr poliartcritis nodoza, mikros
kopik polianjeitis, Wcgcncr granülomatozu, Churg Strauss scndromu, Taka
ya~u ~trtcriti, dev hücrcli (temporal) artcritte gözlcnir. Bu bulgular tek ba~ma 
görülcbilccegi gibi, ~ogu zaman tutulan damar ~apma göre dcgi~ik dcri bclir
tikri bir arada görülcbilir. Dcriyi tutan vaskülitlcrdc dogru tantya ula~abilmck 
i~in. klinik ve histolojik özcllikleri ~irlikte dcgcrlcndirmck gcrckir. Burada ilk 
yapilmas1 gcrekcn vaskülitin infcksiyona bagli olup olmad1gmm bclirlcnmc
sidir. Bundan sonra, allcrjik tiptc vaskülitc ncdcn olan ila\lar ara~tmlmahdir. 
Daha sonraki a~ama isc vaskülitin deriyc sm1rl1 m1 yoksa sistcmik bir vaskü
lit bclirtisi mi oldugu sorusuna ccvap aramaktir. 

D~rinin kü\ük d~unar vaskülitlcri postkapillcr vcnüllcri, kapillcrlcri, artc
riollcri ve kü~ük ~aph arterlcri tutar. Bu vaskülitlcrin cn s1k gözlcncn bclirti
si purpuradir. Purpuralar ~ogu zaman palpasyonla clc gclir vc hcmcn daima 
alt ckstrcmitclcri tutar. Purpuralar birbirl~rini izlcycn crüpsiyonlar halindc 
ba~lar. Bu bclirtikr ba~lang1~ta kü~ük kmmz1 maküllcr ~cklindcdir. Papül ve 
plaklar birka~ milimctrcdcn birka~ santimctrcye kadar dcgi~cn büyüktcdirlcr. 
Büyük kzyonlar daha ziyadc ckimotiktir. Rcnk k1rm1Z1dan mor rcngc kadar 
dcgi~ir. Bu bclirtikrin critrosit ckstravazasyonu sonrasmda gcli~mcsindcn do
lay1 iyilc~cn Iczyonlarm ycrlcrindc critrosit y1k1m ürünlcrinc bagh olarak gc
li~rn san kahvcrcngi rcnk dcgi~ikligi gözlcnir. 

Histolojik olarak bu cn s1k gözlcncn bclirti nötrofilik lökositoklastik anjc
ittir, bu hücrc infiltrasyonu 48 saat i~indc ycrini mononüklccr hücrclcrc b1ra
k1r. 
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" Nötrofilik infiltrasyon yogun oldugunda likefaksiyon nekrozu sonucu ve
zikül, püstül, bül geli~ir. Daha nadir olarak da dermal lökositoklastik anjeit 
daha sonra yogunla~ir ve Sweet sendromunda görülen belirtilere benzer. 

Nodüllü vaskülitler 
Vaskülit scndromlannda gözlenen dcri lezyonlanndan biri de nodüllerdir. 

Nodülcr bclirtilcr direkt vaskülcr inflamasyon veya ckstravasküler kütanöz 
vcya subkütanöz inflamasyon sonucu ortaya \tkar. Klinik olarak agnh lokal 
harekct göstcrcn bclirtilcrdir. Bu nodüllerin \Cvrcsinde livcdo rctikülaris bu
lunur. Wegcncr granülomatozu ve Churg Strauss scndromunda ortaya \tkan 
inflamatuar nodüllcrde vaskülcr tutulum her zaman gözlcnmez. 

Nodüler lczyonlar, orta \aplt ve kü\ük arterlerin tutulumu ile ortaya \tkar. 
Digcr bir deyi~le sadcce artcrlcri tutan vaskülitlcr nodüler lezyonlara nedcn 
olur. 

Mikroskopik polianjcitis, Wegcner granülomatozu ve Churg Strauss send
romunda artcrlcr. artcrioller, postkapiller venüller vc ka'piller tutulum gözlc
nir. ßu vaskülitlcrdc nodüllcrin yams1ra digcr belirtilcr de ortaya \ikar. · 

Livedo retikülaris 
Livcdo rctiki.ilaris dcridc kirm1Zt vcya livid renktc bal1k ag1 ~cklinde görü

nümü ifadc cdcr. Livcdo rctikülaris staz göstcrgcsidir vc artcriol sonrasmda
ki staz1 göstcrir. Livcdo rctikülaris damar duvanm tutan hastaltklann ve intra
vaskülcr hadisclerin göstcrgesidir. 

Esansiycl trombositopcni gibi mycloproliferatif hastahklar, disprotcincmi, 
kryoglobuli_ncmi vc soguk aglutinin hastahgmda, lokalizc vc sistemik PAN, 
SLE, damar lümcninin t1kanmas1 ile ortaya \tkan atcrocmbolik hastahklarda, 
antikardiolipin scndromu, endartcritis oblitcransta livedo rctikülaris görülür. 

Endartcritis oblitcransm nadir formalarmdan birisi de, aga~ köklcrinc bcn
zcycn livcdo rctikülaris vc sercbrovaskülcr hecmclcr ilc scyredcr. Dcrinin 

.„ dermal artcrlcrindc cndartcritis oblitcrans gözlcnir. Serebral artcriyografide 
orta ~ap damarlarda oklüzyon gözlcnir. ßu hastalarda antikardiolipin antikor

lar bulunur. 

Livcdo rctikülaris ilc birliktc ülserasyon vcya livcdo vaskülit ba~hca ayak 
bilcklcrindc agnl1, yava~ iyilc~cn, irrcgüler ülscrlerlc ncdcn olur. Ülserler ge
nclliklc atroji hlanc:he bcnzcycn skatrislcrle iyile~ir. Deri biyopsisinde bir vc
ya birku\ d•unann cosinofilik fibrinoid matcryal ile t1kand1g1 gözlcnir. 

77 



M.~T.!tlC 

Livcdo rctikülaris nedcnkri arasmda kolcstcrol embolileri de yer alir. ßu 
haqalik 50 ya~m üzcrim.kki hastalarda görülür. Gcn~lcrdc tammlanmam1~t1r. 
Yüksck ate~. myalji, yüksek scdimantasyon h1z1, hipcrt<.msiyon, eosinofili ve 
rash ba~lica bulgulanm olu~turur. Biyopsilerin histolojik incclemcsinde da
mar lümcnindc kolestcrol kristallcrindc olu~an infiltrasyon bulunur. Eski lcz
yonlarda isc intimada fibroz vc fibrinöz tromboz gözlcnir. Bu embolilcr spon
tan olarak ortaya \tkabilir. 

Raynaud fenomeni 
Raynaud fcnomcni kü~ük digital artcrlcrin intcrmittan spazm1d1r. ßu olay 

gcnclliklc soguk ctkisi ilc ortaya \ikar. ßa~langt~la vazokonstriksiyon ile par
maklar solar ve agn vc parcstcziyc yol a~ar. Parmaklar soguktur, bunu taki
bcn vazospazmm ~11;ilmas1 ilc siyanoz ve rcaktif hipcrcmi geli~ir. Tckrarlayan 
ataklar ile parmak pulpasmda atrofi ve ülscrasyonlar ortaya ~tkar. 

Raynaud fcnomcni cn \"Ok sistcmik sklcrozda ve nadir olarak da SLE'de 
görükbilir. SLE'dc Raynaud fenomcni bulunmast spcsifik bir bulgu dcgildir. 
ßu ncdcnlc ARA kriterlerindcn ~1kanhm~t1r. 

Raynaud hastal1g1; soguk vcya cmosyoncl olarak ba~lamast, bclirtilcrin iki 
tar~ttli olmas1, iskcminin yüzcycl dcri gangrcnlcri ilc s1mrli kalmas1, bilincn 
ncdcnlcrin bulunmast vc scmptomlan cn az iki yil dcvam ctmcsi durumunda 
(.lü~ünülür. 

Skleroz 

ROMATOLOJiK HASTALIKLARDA BAG DOKUSUNU 
iLGiLENDiREN DEöi~iKLER 

Sklerodcrminin en bclirgin bclirtisidir. 

Sistcmik sklerodcrma bclirtileri ö<lcmatöz, indüratif vc atrofik olmak üzc
rc J a~ama göstcrir. llk bclirtilcr yüzdc, cllerdc godc btrakmayan ödcm<lir. ßu 
faz haftalarca vcya a"ylarca sürcbilir. ln<lüratif san1ada dcri scrtle~ir vc alttaki 
fasiaya yap1~1r. ßu Ölcllikle parmak s1rtmda, cl s1rtlarmda vc önkolda lokali
zcdir. Dai parlak görünümdcdir vc scrt k1vaml1d1r. Atrofik fazda isc parmak 
w;lan kü\ülür vc parlak dcri ilc uzanir. Parmaklar bükiilür vc pcn\c cli dcfor
mitc!'>i ortaya ~1kar. Pannak u\lann<la, dirsck vc cl s1rtlarmda kcmik \ikmtilar 
üzl·rindc.! üls~rasyonlar gcli~ir. 

Yüz dcrisinin gcrilmcsi ilc normal ktr1~1kliklar kaybolur vc tipik maskc 
yüzü ortaya \Ibr. Du<laklar incclir. ag1z a\1kligmda darnlma mcvcuttur. Par
m;.ikl~1rda t1rnak k1vnm1. avu~ i<;i. dud~1kh1r, yüz, dil, müköz mcmbranlan.la tc-
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lenjicktaziler gözlenir. intrakütan kalsinozis kutis, pannak u9lan ve pannak 
eklcmleri 9evrcsindc bulunur. 

Morfea 
Dcri, dcrialt1 dokusu, kcmik, kas dokusunu tutabilen lokalize skleroder

mad1r. Hcrhangi bir ya~ta ortaya 91kabilir. Ba~lang19ta eritematöz violase renk 
dcgi~ikligi ~eklindc ba~lar. Bu belirtiler plak tarzmda veya daha kü9ük guttat 
diye tanimlad1g1m1z bi9imde ortaya 91kar. Plaklann ~evresinde leylak rengi 
halka vard1r, merkczleri ise bcyazdtr ve fildi~i rengindedir. Lezyonlar eskidik
r;e dcpigmentasyon, mcrkezde atrofi, periferik hiperpigmcntasyon ortaya r;1-
kar. 

SONDiLARTRiTLERDE DERi BULGULARI 

Beh~et sendromu 
Etiyolojisi bilinmcycn mükokünatöz bir scndromdur. Ag1zda aftlan geni

tal ülser. okülcr bclirtilcr ve papülopüstülcr bclirtiler vc eritcma nodozum 
bcnzcri bclirtiler ilc karaktcrizedir. 

l lastahgm ba~lang1cmda oral aftlar ortaya r;1kar. Aftlar y1lda 3 kezden faz
la tckrarlayan vc rcküran aftöz stomatittc oldugu gibi minör, majör veya hcr
pctifonn tiptc gcli~ir. Genital ülscrlcr agtzdakilcrc bcnzcr, labia vulva, vagina 
vc pcnisc, skrotuma ycrlc~ir. 

Dcri lczyonlan %80 olguda follikülcr ve nonfollikülcr papül ve püstüllcr 
ilc karaktcrizcdir vc akncifonn bclirtilcrdcn ay1rt cdilmez. Eritema nodozum 
digcr bclirtilcrdcndir. Patcrji fcnomcni pozitiftir. 

Psoriasis 
Psoriasis s1k görülcn inflamatuar dcri hastahg1d1r. Psoriasis 2 gruba aynl

maktad1r. Tip 1 psoriasiste (crkcn ba~langt\ göstcren ~ekli) aile öyküsü vc 
HLA -Cw6, B57, B 13 ve DR-7 ili~kisi bulunur. Tip 2 psoriasiste isc gc9 ba~
lang19 vardtr vc bu tip asosiasyon yoktur. 

l lastaltgm tcmcl özclligi inflamasyon vc epidermal hipcrproliferasyondur 
Dcrmistc lcnfosit intiltrasyonu, epidcrmistc ise nötrofil kümclenmcsinin nc
dcn oldugu mikroabsc olu~umu vardtr. 

Psoriasis vulgarisin plak tipi en s1k gözlcncn fonndur. Lczyonlar yaygm
d1r vc tipik olarak sa\lt dcri, diz vc dirscklcr tutulur, daha nadir olarak da in
tcrtrijinöz böige, avu9 i~i vc ayak tabanlarmda belirtilcr ortaya ~1kar. Eritro-

79 



lllAT.MC: 

dcrmi püstülcr psoriasis ve artrit cn stk gözlcnen diger belirtilcrdcndir. Psori
asi'i t1maklan tutabilir, onikodistrofi, onikolizis psoriatik artritle ili~kilidir. 

Psoriasisli hastalann %7'sindc artrit gözlcnir. Bu hastalann %75'indc ön
cc dcri lezyonu \tkar, bunu eklem tutulumu izlcr. % 15 olguda önce artrit olu
~ur, bunu dcri lczyonu izlcr. % 10 hastada ise her ikisi birlikte ba~lar. 

Psoriasis palmoplantaris (PPP) 
Akropüstüler psoriasis klinik olarak ayn formdur. Sigara i\me uyanct fak

tör olarak rol oynar. Klinik olarak özelliklc ayak tabant vc avu~ i~lerindc sa
n rcnkli püstül, yer ycr kurumu~ püstül yerlcrindc kalwercngi rcnk dcgi~ikli
gi :'ikuam ve eritem ortaya \tkar. Bcnzcr bclirtilcr SAPHO scndromu ile ili~
kih olabilir. 

Reiter hastahg1 
Reiter hastahg1, psoriasis bcnzeri kütanöz deri lezyonlan, balanit, kon

jonktivit, ürctrit ve artrit ilc scyrcden bir hastahkttr. llastaltgm etiyoojisi bi
linmcmckte<lir. 

Reiter scndromunda ortaya \tkan critcmli skuamlt bclirtilcrin psoriasistcn 
en önemli farkt oksidatif görünüm göstcrmcsidir. Kurut olu~umu ve püstül 
olu~umu gözlencbilir. Belirtilcrin ycrlqimi psoriasis vulgarise bcnzerlik gös
tenr. Fakat en \Ok genitokrural böige vc sakroiliak alanda ortaya \ikar. Avu~ 
i~i vc ~tyak tabanl~mnda palmoplantar püstülcr psoriasistcki gibi püstülcr lcz
yonlar bulunur. Bunlar birlqir vc kcratodcrma blcnorajika ad1 vcrilcn bclirti
lcnn olu~masma yol a\ar. 

Sirsinc balanit Reiter scndromunda cn s1k gözlcncn bclirtidir. Agtz i\indc 
üls~rc critcmatöz lczyonlar bulunur. Ülscr dcgi~ik büyüklüktedir vc aftöz lcz
yonlar agns1zd1r. 

SAP HO 

Ostcoartikükr bulgular ik PPP, vcya aknc (konglabata, aknc fulminans) 
Sapho scndromu olarak isimlcndirilir. 

Bir scridc %58PPP.'7o16aknc,%16 psoriasis ilc birliktc akropüstülcr lcz
yonlar vc '7o 1 O'unda nonpüstülcr psoriasistir. Sapho scndromunda aknc' ~id
dctli fom1dad1r vc bu bclirtilcr aknc konglobata vc aknc fulminans ad1m altr. 
Akne fulminans akncnin cn ~iddctli formudur, hastalann tümündc komcdon, 
püstül, papüllcr hcmorajik kurutlar bulunur. Büklüm ycrlcrindc hidrozadcnitis 
süpürativa bulunur. Gram ncgatif baktcrilcrin bula~mas1 hastalig1 kötülc~tirir. 
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