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 Sistemik hastalıklarda elde yapısal değişiklikler  

 Tek bir el grafisi ile spesifik tanıya ulaşılabilecek   

      patognomonik bulgular 

• Otoimmün- Bağ dokusu hastalıkları 

• Metabolik hastalıklar 

• Enfektif 

• Reaktif 

• Granülomatöz hastalıklar 

• Konjenital-doğumsal hastalıklar 

 

Sistemik hastalıklarda el 



OLGU 

Romatoid artrit 



    

 Kronik, otoimmün, sinovial hastalık 

 Önemli bulgu PANNUS 

      (hiperplastik sinovium) 

  Pannus sonucunda: 

   -Erozyonlar (kıkırdak ve kemik  

    destrüksiyonu) 

   -Eklem aralığında simetrik 

    kayıp 

   -Füzyon 

 

 

Romatoid artrit ( RA) 



 Sinovial inflamasyon 

 Pannus (hiperplastik sinovium) 

 Kıkırdak ve kemik erozyonları- marjinal 

 

RA: Erozyonlar 



 Simetrik, deformasyonla sonuçlanan poliartropati 

 El ve el bileği hedef 

     Distal RU eklem,  

     ulna stiloidi, radiokarpal,  

     midkarpal, MKF, PİF 

 

Romatoid artrit ( RA) 



    

 Erken bulgu yum doku şişliği 

 Erozyonlar  

 ilk “bare area”  

 sonra tüm eklem yüzeyi 

 Subkondral kist 

 Eklemde uniform daralma 

 Deformiteler;  

      kuğu boynu, düğme iliği  

  Osteoporoz 

  Ankiloz 

 

 

Romatoid artrit ( RA) 







 PsA 
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PsA-Periferik artrit 
 

 Kemik- destrüktif ve proliferatif değişiklikler 

    (periartiküler, şaft periostit) 

 Jukstaartiküler entezit karakteristik 

 Sinovit/ tenosinovit-daktilit/ Kİ ödemi 

 Sosis parmak 

 DİF ve asimetrik patern 

 





PsA 



Ankilozan spondilit 



Sellon E, et al. ESR EPOS 2013 

Tiroid akropaki  Hipertrofik osteoartropati 

Courtesy: M.Taljanovic 

Falangeal periostit yum doku şişliği 



Hipertrofik osteoartropatiler 

 Hipertrofik pulmoner osteoartropati (HPOA) en sık 

 AC kanserine bağlı paraneoplastik sendrom 

 En sık iskelet tutuluşu radius ve ulna (%80) 

 Elde bilateral, simetrik poliartropati 

 Proksimal falangeal periostit (%60) ve  

     yum doku şişliği („çomak parmak‟) 

 

 İdiopatik form = pakidermoperiostozis 

 Nadir genetik hastalık 

 Triad: Pakidermi, periostoz ve parmaklarda çomaklaşma 



HPOA 



Pakidermoperiostoz 
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 Eroziv osteoartrit 

 

 



 Eklem aralığı daralması,  

     erozyon, kist, skleroz 

 Tipik olarak DİF eklemler 

     1. KMK 

 

 

 

Elde OA 



 OA ve inflamatuar artrit tablosu 

 Hızlanmış kıkırdak destrüksiyonu 

 Tipik olarak DİF ve PİF eklemler 

 Karpometakarpal tutulabilir 

 MKF ve midkarpal tutuluş nadir 

 Elde simetrik dağılım 

 

 

 

Eroziv osteoartrit 



 Sinovial inflamasyon ve kıkırdak bozulması- 

     eklem daralması, osteofit, subkondral skleroz 

 Santralde lokalize erozyonlar- „‟martı kanadı‟‟ 

  

      

 

Eroziv osteoartrit 



Deformite                      Z şeklinde/ DİF deviasyon  

Erozyon                       Santral 

Eklem daralması                      Evet   

Osteofit          Evet 

Ankiloz/füzyon         Evet 

 Banks SE. Clin Rheumatol (2010) 29 



Sabah tutukluğu       >1  saat               <1 saat 

DİF tutuluşu       Beklenmez           Evet    Evet  

PİF tutuluşu       Evet            Evet  Evet 

MKF tutuluşu       Evet            Olabilir     Nadir 

Simetri        Evet            Evet/hayır               Evet/hayır 

Deformite       Kuğu boynu/           Subluks               Z şeklinde/ 

        düğme iliği           belirgin               DİF deviasyon    

Erozyon        Marjinal           Marjinal               Santral 

Eklem daralması       Evet            Evet-geç                Evet              

Osteofit        Hayır           Evet-hokka Evet 

Ankiloz/füzyon       Evet            Evet   Evet 

 

RA     PA        EOA 

Banks SE. Clin Rheumatol (2010) 29 
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Gut artropatisi 



GUT 

 Ürik asit    hiperürisemi 

   monosodyum ürat kristal birikimi 

 Eklem ve yd birikimi   gut artriti 

 İlk gut atağı  → tofüslü gut gelişimi, 3-42 yıl 

 En sık tofüs  → el ayak eklemleri 

 Tofüslü gut    → destrüktif artropati 

 Gut tanısı     → klinik, lab  

 

  



 Kristal depozisyonu- monosodyum ürat 

 Tofüs 

 Periartiküler erozyon- „‟fare ısırığı‟‟ 

 

 

Gut: Erozyonlar 



    

 Juxta-artiküler erozyon 

 keskin sınırlı, sklerotik kenarlı 

 sivri kemik kenarları 

  Geç evreye kadar eklem aralığı iyi 

  Osteoporoz yok ya da az 

  Yum doku şişliği 

  Tofüsler nadiren kalsifiye olur 

 

Gut 





CPPD kristal birikim hastalığı  

 CPPD kristal 

 Kıkırdakta birikim  kondrokalsinozis 

  (patolojik, radyolojik tanım) 

 Eklemde akut inflamatuar olay  Psödogut 

   (klinik tanım)  



 Kondrokalsinozis 

 Hyalen kartilaj/ Fibrokartilaj 

 Sinovial, kapsüler  kalsifikasyonlar 

 Ekstraartiküler  yd  tümöral psödogut 

     gut tofüsü, tümöral kalsinozis, kondroma 

 

  

CPPD kristal artropati 



  İdiyopatik 

  Herediter 

  Sekonder  

 hiperparatiroidizm 

 hemokromatozis 

 okronozis 

 hipofosfatazia 

 diğer 

Etyolojii 
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hemokromatozis 



Hemokromatozis 

 Dokularda demirin patolojik depozisyonu 

 Siroz, kardiyomyopati, diabetes, hipopituitarizm 

 Artrit; sinoviumda demir birikimi 

 (Dejeneratif/ inflamatuar artrit bileşimi) 

 Elde; MKF tutuluşu tipik 

   Kondrokalsinozis (%50) 
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Skleroderma (PSS) 



Skleroderma (PSS) 

 Multisistem bağ dokusu hastalığı 

 Kas isk; myalji, artralji 

 Elde akro-osteoliz 

 Periartiküler osteopeni, erozyonlar 

 Subkutan kalsifikasyonlar (kalsinozis) 

 

 

 Ayırıcı tanı; dermatomyozit 

 

skleroderma 



Dermatomyozit 

 Otoimmün inflamatuar myopati 

 Diffüz nonsüpüratif kas ve cilt inflamasyonu 

 El distal eklemlerinde nondeforman artrit 

 Cillte kalsifik depozitler (%40) 

     (sklerodermadakinden daha yaygın, lineer) 

 Akroosteoliz nadir (sklerodermada sık) 

 



Akro-osteolizis 
(terminal taft kemik erozyonları) 



Akro-osteolizis 
(terminal taft kemik erozyonları) 

Multipl parmakta: 

 P : Psöriazis/ piknodizostoz 

 I :  Injury (termal yanık, donma) 

 N : Nöropati (diabet, lepra) 

 C : Kollajen vasküler hastalık (skleroderma, Raynaud has) 

 H : Hiperparatiroidi 

 F : Familial (Hajdu-Cheney sendr) 

 O : Diğerleri 
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Hiperparatiroidi 



Hiperparatiroidi 

       PTH    

           

Kemik döngüsünde hızlanma 

        Ca absorbsiyonu 

          

  Serum alkalen fosfataz ve Ca 

  Serum fosfatı 

 

 

 



• artmış osteoklastlar 

• rezorbsiyon 

• aktif osteoblastlar 

• peritrabeküler fibrozis 

(osteitis fibrosa) 



HP de iskelet sistemi değişiklikleri 

   Rezorptif değişiklikler 

   Tümör benzeri lezyonlar ( brown tm ) 

   Patolojik kırıklar 

   Diffüz osteoporoz 

   Kemik sklerozu 

   Artritler 

   Tüm iskelette belirgin değişiklikler 

                                                       











Kronik böbrek yetmezliği 

 

RENAL OSTEODİSTROFİ 

 Sekonder hiperparatiroidi 

 Osteomalazi/ Raşitizm 

 Osteopeni 

 Osteoskleroz 

 Yumuşak doku ve vasküler kalsifikasyonlar 





OLGU 



Kısa 4. 5. metakarplar 

 İdiopatik 

 Postenfektif (tbc daktilit, osteomyelit) 

 Turner sendromu 

 Psödohipoparatiroidizm 

 Psödopsödohipoparatiroidizm 

 Bazal hüc nevüs 

 Sickle cell hast-infarkt 

 Herediter multipl ekzistoz 

 Langer-Giedlon sendromu 



Akromegali 

OLGU 



Akromegali 

  GH  (pitüiter adenom) 

 Yavaş seyir, erişkin dönemde tanı 

 Kemiklerde kalınlaşma, taftlarda genişleme 

  (ok ucu görünümü) 

 Kas yapışma yerlerinde belirginleşme 

 Eklem aralıklarında genişleme 

 Osteoporoz 
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Marfan sendr 



Marfan sendromu 

 Kalıtımsal multisistemik bağ dokusu hastalığı 

 Fibrillin gen defekti 

 Kas isk sistemi; 

• Skolioz, postvertebral çanaklaşma, lig instabilitesi 

• Ellerde araknodaktili 

   (K: 8.4 ve E: 8.8 üzerinde metakarpal indeks) 
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Sarkoidoz 



Sarkoidoz 

 Kronik granülomatöz hastalık 

 Akciğer ve lenfatik tutuluşu sık 

 %15-25 artrit  (sinovial inflamasyon)– sitokinlerin etkisi 

 Oligoartrit- ayak bileği daha sıklıkla 

 El; simetrik poliartrit, PİF eklemler 

 Akut transient form/ kr. granülomatöz form 

 Elde kist benzeri radyolusent alanlar (lacelike) 

 



Enkondromatozis 
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HME (Herediter multipl eksostozlar) 

Otozomal dominant hastalık 

Multipl osteokondromlar (eksostoz) 

1/50000 prevalans 

Erişkinde %5 malign transformasyon 

Enkondromatozis (Ollier hastalığı) 

İntraossöz benign kıkırdak tümörleri 

1/100000 prevalans 

%20-50 maligniteye dönüşüm potansiyeli 

Hemanjiomlarla beraber- Mafucci sendromu 



 

Melorheostosis 

Genetik olmayan gelişimsel anomali 

X-ray: Kortekste düzensiz hiperostotik değ, 

Genellikle asimetrik ‟‟akan mum‟‟ görüntüsü 

Osteopoikili / osteopati striata ve 

Kan damarı/lenfatiklerde malformasyon / tm 

 

 



Osteopetrozis 





Mukopolisakkaridoz 



Akondroplazi 



? 

PVNS 



RÖNTGEN IŞINLARI ASLA ALDATMAZLAR 

ONLARIN DİLİNİ YANLIŞ YORUMLAMAKLA 

YA DA VEREBİLECEKLERİNDEN 

FAZLASINI İSTEMEKLE  ASIL YANILAN 

BİZİZ... 

 

A.Beclere 


