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Olgu 1 
• 60 y, erkek

• Sabaha doğru ortaya çıkan şiddetli sol diz ağrısı, şişliği ve 
kızarıklığı nedeniyle başvurdu.

• Bir gün önce ayağı takılıp yere düşmüş

• Daha önce 2-3 kez, sağ veya sol 1. MTF eklemde ortaya çıkan 
ve 4-5 gün süren kızarık, renkli artrit öyküsü var

• Hipertansiyonu, koroner arter hastalığı, diyabeti var ve kronik 
hemodiyaliz programında.

• Losartan 100 mg/gün, ASA 100 mg/gün, amilodipin 10 
mg/gün ve insülin tedavisi kullanıyor



• Fizik bakı:

• Sol diz diffüz olarak şiş, kızarık, 
sıcak ve şiddetli ağrı nedeniyle 
tüm yönlerdeki hareketleri son 
derece kısıtlı

• Sağ diz altında ufak bir sıyrık var



Soru 1. Bu hastanın ön tanısında neler düşünürsünüz, 
nedenlerini açıklar mısınız?



Çıkar Çatışması Beyanı

Kongre destekleri ve yemekler dışında herhangi bir çıkar 
çatışmam (conflict of interest) yoktur
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• Öncelikli olarak akut gut artriti düşünürüm:
– Daha önce 2-3 kez, sağ veya sol 1. MTF eklemde ortaya çıkan ve 4-5 gün süren 

kızarık renkli artrit öyküsü var

– Kronik böbrek hastası daha sonra hemodiyaliz hastası

– Sol diz diffüz olarak şiş, kızarık, sıcak ve şiddetli ağrı nedeniyle tüm yönlerdeki 
hareketleri son derece kısıtlı, dizde kırmızı artrit, şiş, ağrılı
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Soru 1. Bu hastanın ön tanısında neler 
düşünürsünüz, nedenlerini açıklar mısınız?



Kırmızı Artrit Görülen Hastalıklar

• Kristal artritleri

• Septik artrit

• FMF artriti

• Akut romatizmal ateş artriti
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Copyrights apply



• 259.209 diyaliz hastası değerlendirilmiş

• Hemodiyaliz hastalarında ilk 1 yılda gut %5, ilk 5 yılda gut %15,4 görülüyor

• Gut olanlarda mortalite 1,5 kat 
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• İkinci olarak septik artrit düşünülebilir:
– Dizde akut kırmızı artrit

– Travma hikayesi ve SAĞ dizde deri bütünlüğünü bozan yaralanma 

• Diğer kristal artritleri de ayırıcı tanıda yer almalıdır
– Kalsiyum pirofosfat
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Burns CM ve ark. In Kelley and Firestein’s Textbook of rheumatology, 2017.



Soru 2. Bu hastada tanı/ayırıcı tanı için hangi incelemeleri 
yapmak istersiniz?
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İSTENECEKLER
• CRP

• Kan tetkiki
– Tam kan sayımı

– Ürik asit

• Eklem sıvısı incelemesi
– Mikroskopi (Bakteri, kristal)

– Kültür

– Biyokimya (şeker)

– Vizkozite

– Müsin pıhtısı

• Kan kültürü (ateşi varsa)

• Diz grafisi

İSTENMEYECEKLER
• RF

• Anti-CCP

• ASO

• ANA

• ENA

• Diz MR

Soru 2. Bu hastada tanı/ayırıcı tanı için hangi 
incelemeleri yapmak istersiniz?



İnceleme sonuçları:

• Hb: 12 g/dL, Lökosit: 8600 /L (PNL:%60), Trombosit: 250 000/ L

• CRP: 11,4 mg/L,  Sedimentasyon : 24 mm/h

• Glukoz: 156 mg/dL

• Kreatinin: 3,7 mg/dL

• Ürik asit: 5,3 mg/dL

• Tam idrar incelemesi: Normal



• Her 2 diz grafisi: Dejeneratif değişiklikler



İnceleme sonuçları:

• Eklem sıvısı incelemesi:
• Görünüm: Opak

• Viskozite: azalmış

• Lökosit: 35 000/mm3

• PNL: %78

• Gram boyama: Bakteri görülmedi

• Kültür ve antibiogram: Sonuç bekleniyor

• Kan kültürü: Sonuç bekleniyor
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Soru 3. Bu inceleme sonuçlarını yorumlar mısınız?
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Sonuçların Yorumlanması

• Hb: 12 g/dL, Lökosit: 8.600 /L (PNL:%60), Trombosit: 250.000 /L

• Glukoz: 156 mg/dL

• Kreatinin 3,7 mg/dL

• Ürik asit: 5,3 mg/dL

• Tam idrar incelemesi: Normal
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Sonuçların Yorumlanması
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• Her 2 diz grafisi: 

• Dejeneratif değişiklikler



Sonuçların Yorumlanması
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• Her 2 diz grafisi: 

-Dejeneratif değişiklikler

-Kondrokalsinoz

Kondrokalsinoz



Sonuçların Yorumlanması

• Eklem sıvısı incelemesi:
– Görünüm: Opak

– Viskozite azalmış

– Lökosit: 35.000 /L

– PNL: %78

– Gram boyama: Bakteri görülmedi

– Kültür ve antibiogram: Sonuç bekleniyor

• Kan kültürü: Sonuç bekleniyor
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Sinovyal Sıvı Analizi

• Septik artrit

• Kristal artropati

• Hemartroz

• Enflamatuvar artrit-enflamatuvar olmayan artrit ayrımı

• Sinovyal sıvı analizi:

– Lökosit sayımı (EDTA’lı tüpe (mor renkli))

– Direkt mikroskobi

• Lökosit formülü 

• Gram boyası

• Kristal incelemesi

– Kültür



Pratik Bilgi

• Eklem sıvısında lökosit Thoma lamı ile sayılacaksa, 
%0,45’lik NaCl ile dilüe edilmelidir



Pratik Bilgi

• Eklem sıvısında kristal polarize mikroskop ile birkaç saat 
içinde bakılmalıdır. Özellikle kalsiyum pirofosfat oda 
sıcaklığında zamanla çözünür



SİNOVİYAL SIVI ANALİZİ

Özellikler Normal Enflamatuvar 

olmayan 

Enflamatuvar Septik 

Viskosite yüksek yüksek düşük değişken 

Renk renksiz sarı sarı sarı 

Berraklık geçirgen geçirgen koyu opak 

Lökosit  sayısı 200 200-2.000 2.000 20.000 

PMN %25 %25 %50 %85 

Kültür negatif negatif negatif sıklıkla pozitif 

Müsin pıhtısı normal normal bozuk bozuk 

Glukoz kan ile eşit kan ile eşit kan-sıvı50  mg/dl  kan-sıvı50 mg/dl  
 

UpToDate 2018.
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http://www.toutestquantique.fr/en/ 

Polarize mikroskop
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http://www.toutestquantique.fr/en/ 

Polarize mikroskop
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http://www.toutestquantique.fr/en/ 

Polarize mikroskop



Lineer polarize filtre
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Pratik Polarize Mikroskop
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http://slideplayer.com/slide/11825262



ÜRAT KRİSTALİ

Polarize filtre

Polarize filtre

Kristal



DİĞER KRİSTALLER

Kolesterol kristali

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cholesterol_Crystals_Synovial_Fluid_Polarized_Light.jpg
http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2008/AN/B716791A

Apatit kristali



Müsin Pıhtısı

NORMAL ROMATOİD ARTRİT
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El-Gabalawy HS. In Kelley and Firestein’s Textbook of Rheumatology, 2017.
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Soru 4. Bu hastada tanınız nedir? 



Soru 4. Bu hastada tanınız nedir? 

• Akut gut artriti
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Soru 5. Bu hastada daha önceki ataklarda da olduğu gibi yine 1. MTF eklemde 
monoartrit (podagra) olsaydı tanısal yaklaşımınızda değişiklik olur muydu? 



Soru 5. Bu hastada daha önceki ataklarda da olduğu gibi yine 1. MTF 
eklemde monoartrit (podagra) olsaydı tanısal yaklaşımınızda değişiklik olur 

muydu? 

• Akut gut artriti tanısı daha kesin olurdu

• Septik artrit için sinovyal sıvı incelemesi gerekli olmazdı



AKUT GUT ARTRİTİ

• Sıklıkla yanlış olarak selülit tanısı konulur
– Deri bütünlüğü bozulmamıştır

– Hızlı ve genellikle gece-sabah başlar

– Genellikle eklem çevresinde tutulum vardır

– Reaktif lenfadenomegali yoktur

– Sıklıkla benzer atak hikayesi vardır

– Eklem sıvısında ürat kristali görülür

Podagra



Olgu 2

• 60 yaşında erkek

• 12 yıl önce romatoid artrit tanısı almış; Mtx 15 mg/hf kullanmakta

• İlk yakınmaları ayak başparmağında (1. MTF), daha sonra diğer ayak 
eklemlerinde ve el eklemlerinde (MKF, PİF ve DİF) birkaç gün süren 
ağrı, şişlik ve kızarıklık şeklinde başlamış; bu yakınmalarına NSAİİ iyi 
gelirmiş. Daha sonra eklemlerdeki ağrı ve şişlikler süreklilik kazanmış, 
arada kızarıklıkla birlikte ağrı ve şişliklerde artış oluyormuş. 

• Hiperlipidemisi ve koroner arter hastalığı var. Metoprolol 100 mg/gün, 
ASA 100 mg/gün ve atorvastatin 40 mg/gün kullanıyor



Fizik bakı:



Soru 1. Hastanın öykü ve fizik bakı bulgularını yorumlayınız, fizik bakıda 
özellikle değerlendirmek istediğiniz başka bölgeler var mı? 



Öykü

• Öncelikle öykü, risk faktörleri 
• Alkol, ilaç 

• RA için atipik eklem tutulum (DIF)

• İntermitan artrit paterni (erken dönemde palendromik??)

• Nsaii yanıtı??

• Mtx tedavisine cevapsızlık



Fizik bakı

• Tam sistemik muayene

• Baş boyun kulaklar 

• AC kalp bulguları 

• Tüm eklemlerin muayenesi 



Laboratuvar incelemesi

• Hemogram normal

• Serum ürik asit: 13 mg/dL

• Diğer biyokimyasal incelemeler normal

• Tam idrar: İdrar mikroskobisinde 15-20 eritrosit

• RF: 40 IU (normal: 0-20 IU)

• CCP negatif

• ANA negatif



Olgu 2



1. MKF USG



Soru 2. İnceleme sonuçlarını yorumlar mısınız, bu durumda ek inceleme 
ister misiniz? 



Laboratuvar sonuçlarının yorumlanması

• Ciddi hiperürisemi
• serum ürik asit: 13 mg/dL

• Erkek hastada hematüri (incelenmeli, fragmante eritrosit? Taş?

• RF hafif yüksek, ama yaş faktörü?

• Anti CCP negatif

• ANA negatif

• ÖZET: 
• Seronegatif kronik artrit olgusu



Röntgen bulguları

• Subkortikal kistler ve kemik erozyonları 
• RA erozyonuna göre daha büyük

• oval veya yuvarlak

• sınırları belirgin, etrafı sklerotik keskin kenarlı lezyonlar 

• Osteoporoz az

• Yumuşak dokuda asimetrik şişlik? 

• Eklem aralıkları görece korunmuş

• Ultrasonda çift kontur 







• Sağ el sırtındaki tofüsten steril 
iğne ucuyla delinerek elde 
edilen tebeşir tozu 
görünümündeki materyalin 
lama yayılarak polarize 
mikroskoptaki incelemesi



Soru 3. Tanınız nedir, tedaviyi nasıl düzenlersiniz? 



Akut Gut Tedavisi

• Ataklar çok ağrılı
• Tedavi ilk 24 saatte başlanmalı

• Kolşisin, nsaii, kortizon (oral, intraartiküler veya IM) 
• Tedavi tercihi hastanın durumuna ve risk faktörlerine göre

• Ör. DMte steroid, KBY, peptik ülser nsaii verme

• Düşük dozda kolşisin (toplam 1.8 mg, 1 saatte) yüksek doz kadar etkili
• Daha az toksik

• 4-5 gün oral steroid en az nsaii kadar etkili ve güvenilir
• Ciddi ataklarda farklı kombinasyonlarda anti-inflamatuvar tedavi 
• Atak dinene kadar tedaviye devam etmeli
• IL-1 reseptör antagonistleri etkili

Sivera ve ark, Ann Rheum Dis. 2014; Terkeltaub ve ark. Arthritis Rheum 2010
Janssens ve ark. Lancet 2008; Schlesinger ve ark. Ann Rheum Dis 2012; So ve ark. Arthritis Res Ther 2007



Gut tedavisinde  IL-1 blokajı

• anakinra, rilonacept, and kanakinumab

• Anakinra
• IL-1 reseptor antagonisti

• IL 1α ve IL-1β blokajı

• Rilonacept çözünür reseptörü
• IL-1β blokajı

• Kanakinumab
• anti-IL-1β monoklonal antikoru

• HT, böbrek hastalığı ve DM üzerine olumsuz etkileri yok



Ürik asit düşürücü önlemler
hayat stili değişiklikleri

• Hiperürisemi ile ilgili risklerin uzaklaştırılması
• Hayvan kaynaklı pürinden zengin diyet

• Fruktozdan zengin alkolsüz içecekler

• Alkol

• Obesite

• Faydalı gıdalar
• Süt ve süt ürünü

• Çilek

• vitamin C

• Pürinden zengin sebzeler plazma ürik asit düzeyine etki etmemekte
Choi, Arthritis Rheum 2005; Choi, N Engl J Med 2004; Choi, JAMA 2010
Neogi, Am J Med 2014; Choi, BMJ 2008; Zgaga, PloS One 2012; Dalbeth, Curr Rheumatol Rep 2011
Choi, Arch Intern Med 2009; Zhang, Arthritis Rheum 2012; Arch Intern Med 2005



Ürik asit düşürücü önlemler
ilaç tedavisi

• Tedavide hedef ürik a <6.8 mg/dL (pratikte 6 mg/dL)
• tofüs varsa (<5 mg/dL) 

• etkili tedavi ile tofüsler kaybolabilir

• İlaç başladıktan sonra 2-4 haftada bir serum ürik a ölçülmeli

Crittenden, Bulletin of the Hospital for Joint Diseases 2013
Sivera, Ann Rheum Dis. 2014, Richette, Ann Rheum Dis 2016



Ürik asit düşürücü tedavi

• İlk başlanması veya dozunun değiştirilmesi ile ataklar tetiklenebilir, 
kötüleşebilir, iyileşme süresi uzayabilir
• İlaç atak bittikten 2 hafta sonra başlanmalı

• Hedef ürik asit düzeyine ulaştıktan sonra da 3-6 ay süre ile ek tedavi
• Kolşisin

• atak sayısı ve şiddetini azaltabilir
• Özellikle KBYde Kİ supresyonu , miyopati, nöropati

• Nsaii ve PPI
• Doz steroid
• IL-1 antagonistleri

• Hiperürisemiyi kontrol etmeden verilen antiinflamatuvar ilaçlar tofüs ve 
kronik destrüktif artrit gelişimini engellemez

Crittenden, Bulletin of the Hospital for Joint Diseases 2013; Sivera, Ann Rheum Dis. 2014; Borstad, J Rheumatol 2004
Becker, N Eng J Med 2005; Sundy, Arthritis Rheum 2008; Schlesinger, Ann Rheum Dis 2011; Mitha, Rheumatology 2013 



Ürik asit düşürücü ilaçlar

• ürik asit yapımını azaltan ksantin oksidaz inhibitörleri

• renal ürik asit atılımın artıran ürikozürik ajanlar

• ürik asiti çözünür allantoine dönüştüren ürikazlar



Ksantin oksidaz inhibitörleri:
Allopürinol

• Allopürinol

• günlük 100 mg başlanır, maks 800 mg
• alerji riskini azaltmak
• ürik asit düzeyini kontrollü düşürmek 

• Esasen böbreklerden atılır
• Evre 4-5 KBYde 50 mg başla, maks 300 mg

• %5-10 kadar hasta tolere edememekte

• KC fx bozukluğu, Kİ supresyonu
• ürik asit düzeyi, kan sayımı, KC enzim takibi. 

• Nadir: ateş, alerjik döküntü, granülomatöz hepatit, Steven Johnson sendromu, 
toksik epidermal nekrolizis

• Allopürinol hipersensitivitesi nadir, öldürücü olabilir

Crittenden, Bulletin of the Hospital for Joint Diseases 2013; Drug information handbook, Lexicomp, 2012
Castrejon, Rheumatol Int. 2015; Seth, Cochrane Database Syst Rev 2014



Ksantin oksidaz inhibitörleri:
Febuksostat

• FDA onaylı
• Daha az alerjik
• Türkiye’de artık mevcut
• KCde metabolize, 

• hafif orta şiddette KBYde kullanılabilir

• başlangıç dozu 40 mg/gün, maks 120 mg/gün
• Yan etkiler: KC enzim yüksekliği, diyare, baş ağrısı, bulantı, halsizlik

• 2 ve 4. aylarda KC enzim takibi
• ileri evre KC hastalarında dikkat
• Anjina ve strok açısından dikkat 
• MI, strok, COV ölüm bildirilmiş
• Ciddi kalp yetmezliği olan kişilerde önerilmemekte

Sivera, Ann Rheum Dis. 2014; Schumacher, Arthritis Rheum 2008; 
Drug information handbook, Lexicomp, 2012.
Bardin, EULAR textbook of rheumatic disease, 2015



Allopürinol vs febuksostat

• Allopürinol daha ekonomik

• Yeni önerilerde birinci basamak ilaç

• Allopürinol yetersiz ise, intolerans varsa, KBY varsa febuksostat

• Allopürinol ve febuksostatın ilaç etkileşimleri:
• azatioprin ve merkaptopürin ksantin oksidaz enzimi ile metabolize olur

• bu ilaçların ksantin oksidaz inhibitörleri ile birlikte kullanımı ölümcül yan etki

Crittenden, Bulletin of the Hospital for Joint Diseases 2013
Sivera, Ann Rheum Dis. 2014
Drug information handbook, Lexicomp, 2012.



Ürikozürik ilaçlar
Probenesid, benzbromaron ve sülfinpirazon

• üratın tübüllerden reabzorbe olmasını inhibe eder

• Ciddi yan etkiler, ilaç etkileşimleri
• GİS yakınmalar, %5 vakada hipersensitivite (ateş, döküntü)

• İdrar ürik asit konsantrasyonunu artırıp taş gelişimi
• İdrarda ürik a>800 mg/gün, veya böbrek taşı varsa kontrendike

• Günlük en az 2 litre idrar olacak şekilde hidrasyon, idrarın 
alkalileştirilmesi

• Probenesid ve sülfinpirazonun KBYde kullanılmamalı
• Benzbromaron kullanılabilir

• Benzbromaron ise ciddi hepatotoksik
Crittenden, Bulletin of the Hospital for Joint Diseases 2013
Sivera, Ann Rheum Dis. 2014
Drug information handbook, Lexicomp, 2012.



Ürikazlar
Peglotikaz

• Rekominat ürikaz enzimi, FDA onaylı

• ürik asiti allantoine çevirir

• Dirençli ciddi malüliyete yol açmış olan kronik tofüslü hastalarda

• ürik asit düzeylerinde ani düşmeler
• gut alevlenmelerine yol açabilir

• Pahalıdır

• Anafilaktoik alerjik infüzyon reaksiyonlarına yol açabilir

Sundy, Arthritis Rheum 2008; Drug information handbook, Lexicomp, 2012.
Sherman; Adv Drug Deliv Rev 2008



Lesinurad

• Ürikozürik

• İlk selektif ürik asit geri emilim inhibitörü
• renal tübüllerde ürat transporter-1 (URAT1) inhibisyonu

• daha az oranda organik anyon transporter-4 (OAT4) inhibisyonu

• diüretik ilişkili hiperürisemide ürik asit rezorbe eden transporter

• XO inhibitörü ile hedef ürik asit düzeyine ulaşamayan 
hastalarda kombine tedavide endike

Saag ve ark. Arthritis Rheum 2017
Keenan1 ve Schlesinger, Curr Rheumatol Rep 2016





























Mevcut hastanın tedavisi: kronik tofüslü gut

• Mutlaka ilaç başlanmalı ve risk faktörleri varsa uzaklaştırılmalı

• Mtx kesilmeli

• Aspirin kesilemez

• Fenofibrat? Losartan?

• Tiyazid diüretiklerden uzak durulmalı

• Hedef ürik asit düzeyi <5 mg/dL

• allopürinol çeyrek tablet, haftada bir çeyrek tablet artırarak maks 2x1
• 2-4 haftada bir ürik asit kontrolü

• Hedefe ulaşılamaz, veya allerji olursa febuksostat maks 120 mg/gün

• İlk 6 ay kolşisin 2x1



Olgu 3
• 83 y, kadın

• Yakınması: 

• Eklemlerde ağrı ve şişlik, ateş, dizüri tanımlıyor.

• Öyküsü: 

• 10 gün önce ortaya çıkan, sağ el bileği, sol el 1. MKF eklem, sağ diz ve 

sağ ayak bileğinde şiddetli ağrı, şişlik ve kızarıklık

• 7 yıldır el bilekleri, MKF eklemler, dizler, ayak bilekleri, omuzlarda 

tekrarlayan ve 1 hf-10 gün kadar süren renkli oligo-artrit atakları ve 

pubis kemiklerinde ağrı; kortizona iyi yanıt var

• 5 yıl önce RA tanısı; düzensiz prednol ve MTX tedavisi, 2 aydır ilaç 

kullanmıyor

• Sık idrar yolu infeksiyonu geçiriyor 



Fizik Bakı

• KB: 170/75 mmHg; KTA: 96/dk, ritmik; Vücut sıcaklığı: 38.4 0C

• Sağ el bileği, sol el 1. MKF, sağ diz ve sağ ayak bileği ağrılı, şiş ve 
kızarık, hareketleri kısıtlı

• Boyun ve bel hareketleri ağrılı ve kısıtlı



Soru 1. Hastanın öykü ve fizik bakı bulgularını yorumlayınız, tanı/ayırıcı 
tanıda neler düşünürsünüz?



• 83 yaşında 5 yıldır RA tanısı ile MTX, steroid kullanan kadın hasta

• 1 aydır ilaçlarını kesmiş

• 7 yıldır 1 hafta-10 gün oligoartiküler ataklar şeklinde artrit

• 10 gündür kırmızı oligoartriti mevcut

Sağ el bileği - sol 1. MKF - sağ diz - sağ ayak bileği

• Boyun ve bel hareketleri kısıtlı

• Ateş ve dizüri tarif ediyor

• Sabah tutukluğu ????



Ön Tanılar

• Geç başlangıçlı RA???, RA aktivasyonu (1 aydır ilaçlarını kesmiş)

• Palindromik romatizma (ataklar şeklinde olması)

• PMR (yaş)

• Paraneoplastik sendrom (Yaşı nedeni ile malignite) 

• İnfeksiyöz nedenler (dizüri, ateş)

• Osteoartrit

• Kristal artropati (yaş, kırmızı artrit, tutulum yeri, ataklar şeklinde)



Geç başlangıçlı RA???, RA aktivasyonu

• >60 yaş başlangıçlı

• Akut başlangıçlı

• Ateş, halsizlik gibi sistemik semptomların varlığı

• Daha çok büyük eklemlerde tutulum (omuz -PMR benzeri)

• RF (daha az sıklıkta), anti CPP pozitifliği



Palindromik Romatizma

• 1942’de tanımlanmış

• Ağrı, şişlik, kızarıklığın eşlik ettiği akut ataklar

• Saatler, günler içerisinde başlar, hızla kötüleşip, birkaç günde iyileşir.

• El bileği, elin küçük eklemleri daha sık tutulur; diz, omuz ve ayak bileği

• Başlangıç monoartiküler, zamanla poliartiküler

• Nadiren konstitusyonel bulgular, ateş eşlik edebilir.

• %30-60 RF, %56 anti-CPP pozitifliği bildirilmiş.

• Yaklaşık yarısında RA gelişir.

• %15’i  5 yıl içerisinde tamamen asemptomatik hale gelir



PMR

• Yaşlılarda

• Daha çok kavşak eklemlerde ağrı

• %45’de ellerde ve dizde sinovit olabilir

• Herhangi bir döneminde periferik artrit de gelişebilir.

• Az oranda da olsa PIF, MKF, el bileğinde artrit görülebilir.

• Akut fazlar yüksek



Paraneoplastik Sendrom

• 60 yaş üstünde başlayan artritlerde akla gelmeli.

• %40’da artrit şeklinde gelebilir.

• Poliartiküler, oligoartiküler, asimetrik, RS3PE görülebilir.

• RA benzeri tutulumla gelebilir

• RF, akut fazlar yüksek



Osteoartrit  

• Yaşlılarda daha sık

• Elde özellikle 1 KMK, DIF, PIF tutulumu

• Diz, kalça, lomber ve servikal eklemlerde

• Mekanik karakterde ağrı

• Eroziv formunda ağrılı, kırmızı ataklar olabilir



Soru 2. Hangi incelemeleri istersiniz?



İstenecek Testler

• Akut fazlar (sedimentasyon, CRP, hemogram), prokalsitonin

• Biyokimya ve ürik asit

• Tam İdrar tahlili

• Kültürleri

• CCP, RF

• Direkt grafileri



Laboratuvar

• Hemogram:
• Hb: 10,2 g/dL, WBC: 15,800/L, Nöt: %79,2, PLT: 391 000/ L

• Tam idrar:
• Prot: 0,5 g/L , lökosit: 250/ L, Lök: 96 HPF

• Biyokimya: 
• Glu: 129 mg/dL, Krea: 1,08 mg/dL, ALT: 31 U/L, Alb: 3,36 mg/dL, 

Glo: 3,0 mg/dL



Laboratuvar

• CRP: 190,5 mg/L, ESH: 105 mm/h

• Prokalsitonin: 20,94 ng/mL

• RF: 14,5 IU/mL

• Anti-CCP: (-)

• ANA: (-)

• Anti-dsDNA: (-)



Laboratuvar

• Sağ dizden alınan eklem sıvısı

• Lökosit: 44 500 /L, Nöt: %81,2

• Gram boyama: Bakteri yok

• Kültür: Üreme yok

• Kan kültürü: Koagulaz (-) Staph aureus

• İdrar kültürü: Kontaminasyon





Sağ el bileği grafisi



Sağ el BT



















Soru 3. İnceleme sonuçlarını yorumlar mısınız, bu durumda kesin tanı 
için ek inceleme ister misiniz?



Polarize ışık mikroskobisi (diz eklem sıvısı)



Diz USG 



Soru 4. Kesin tanınız nedir ?



CPPD
Pseudogut
Pirofosfat artropatisi
Kondrokalsinosis (27 vakalık bir seri - 1963)
Kalsiyum pirofosfat depozit hastalığı
2011’de EULAR CPPD sınıflandırması

-Asemptomatik CPPD
-Osteoartritle birlikte CPPD – pseudo-osteoartrit
-Akut CPPD kristal artriti - pseudogut
-Kronik CPPD kristal artriti – pseudo-romatoid artrit

(Rosenthal AK, et al. Lancet 2016)



Asemptomatik           
Akut mono veya oligoartiküler başlangıç  ---------- (%25)

Gut, Septik artrit?            Diz, el bileği sık
1. MTF nadir

Kronik CPPD artriti (poliartiküler)   ----------------- (%50)                              
Osteoartrit         Ataklar

Şiddetli eklem hasarı
Glenohumeral eklem, el bileği, MKF

RA        Daha az simetrik  ------------------------ (%5)
Ardaşık eklem tutulumu
Atak

(Rosenthal AK, et al. Lancet 2016)



Klinik
Birkaç saat içerisinde gelişir (max 1 gün) 

Şişlik, ağrı, kızarıklık, tutukluk

Ateş olabilir
Akut atak kendini sınırlar ve 1-3 haftada düzelir
En çok diz ve el bileği etkilenir

Spontan gelişebileceği gibi provake eden bir faktörde 
olabilir

(Abhishek A, et al. Clin Exp Rheumatol 2016)



(daha az sıklık)

 Spinal (intervertebral disk, spinal ligaman) - C2

Destrüktif artrit (nöropatik artropati– charcot benzeri)

Tümöral depozitler (nadiren) – malignite
%60 servikal –baş – boyun                           T1                            T2                
%40 periferik

Medulla spinalise bası yapan 
retroodontoid kitle



<60 yaş - nadir

Avrupa ve USA’da erişkinlerin %4-7

65-75 arası %10-15

Kliniği olanların %40’da kondrokalsinosis 

İleri kıkırdak kaybı olan hastalarda görülmeyebilir

Kondrokalsinosis (dizde) – non CPP kristalleri
(özellikle dikalsiyum fosfat dihidrate..)

(Rosenthal AK, et al. Lancet 2016)



Risk Faktörleri
Yaş - >84 yaş %44                                                 (Rosenthal AK, et al. Lancet 2016)

Travma öyküsü güçlü bir risk faktörü 
menisküs cerrahisi sonrası - %20

karşı dizde - %4                     (Doherty M, et al. Lancet 1982)

Osteoartrit
Ailesel (monogenik OD)                           (Abhishek A, et al. Clin Exp Rheumatol 2016)

Endokrinolojik ve Metabolik nedenler
Hipofosfotazya
Hiperparatiroidi
Hemakromatosis
Hipomagnesemi



Tanı (EULAR 2011)

Eklemde hızlı gelişen (6-24 saat) ağrı, şişlik, özellikle kızarıklık 

>65 yaş diz, el bileği, omuzda atak varsa akut CPP kristal artriti
Kondrokalsinosis, ileri yaş destekleyici. Tanı için kristal  görülmeli

OA’lı dizde kronik ve/veya akut atak 
Daha fazla bulgu ve belirti,
Atipik yerleşim (radiokarpal, midkarpal, glenohumeral…)
Radyografide kist ve osteofit formasyonunun belirgin olması

Kronik CPP kristal artriti - Kronik oligo veya poliartrit 
CRP ve ESH yüksekliği
RA ve diğerleri ile ayırıcı tanı



Tanı (EULAR 2011)

Sıvı veya doku tipik kristalin görülmesi

Radyografide kondrokalsinosis (yoksa ekarte ettirmez)

USG’dehiyalin kıkırdakta hiperekoik band, fibrokartilajda benekler

Akut CPP kristal artritinde sepsis ekarte edilmeli

CPPD’de risk faktörleri, komorbiditeler değerlendirilmeli 

<55 yaş ve florid poliartiküler kondrokalsinosis varlığında
Metabolik veya ailesel nedenler

(Zhang W, et al. Ann Rheum Dis 2011)



Tanı -1
Total diz protezi olanların %20’de sinovyal sıvıda CPPD (+)

(Derfus BA, et al. J Rheumatol 2002)

Sinovyal sıvıda polarize ışık mikroskobunda çift kırıcılı

rhamboid kristaller               paralel                         dik

(Rosenthal AK, et al. Lancet 2016)





40C saklanan örnekler 24 ve 72 saatte taze örneklere eş düzeyde

Taze olmayan örneklerde Gram ve Diff Quick boyama yararlı

Polarize (DQ)                    Kompanse (DQ)

Selvi ark. Ann Rheum Dis 2001



Tanı -2
Ryan ve McCarty Tanı kriterleri (1985)

Diğer metabolik ve endokrinolojik nedenler araştırılmalı!!!

Konvansiyonel radyografi
-aksiyel tutulum

ileri derecede disk dejenerasyonu
anulus fibrosis kalsifikasyonu
vakum fenomeni

-SİE’de subkondral erezyon ve vakum fenomeni

Ultrasonografi (hiyalin veya fibrokartilajda lineer dansiteler)

İleri görüntüleme teknikleri (BT, MR)
(Rosenthal AK, et al. Lancet 2016)













Tanı -2

Konvansiyonel radyografi
-aksiyel tutulum
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anulus fibrosis kalsifikasyonu
vakum fenomeni

-SİE’de subkondral erezyon ve vakum fenomeni
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İleri görüntüleme teknikleri (BT, MR)

(Rosenthal AK, et al. Lancet 2016)







Tanı -2

Konvansiyonel radyografi
-aksiyel tutulum

ileri derecede disk dejenerasyonu
anulus fibrosis kalsifikasyonu
vakum fenomeni

-SİE’de subkondral erezyon ve vakum fenomeni

Ultrasonografi (hiyalin veya fibrokartilajda lineer dansiteler)

İleri görüntüleme teknikleri (BT, MR)

(Rosenthal AK, et al. Lancet 2016)







EULAR Tedavi Önerileri

 Non farmakolojik –farmakolojik modaliteler

 Akut – buz ve soğuk uygulama, istirahat, aspirasyon

İA uzun etkili KS

 Hem NSAİİ, hem düşük doz kolşisin (0.5mg 3-4 kez)

 Kısa süreli oral veya parenteral KS veya ACTH

 Profilaksi için düşük doz kolşisin (0.5-1mg/gün) veya düşük doz NSAİİ

 Kronik – Oral NSAİİ, kolşisin, düşük doz KS, HCQ, MTX

 Hiperparatiroidi, hipomagnesemi, hemakromatosis varsa tedavisi

 Asemptomatik kondrokalsinosis için tedaviye gerek yok

(Zhang W, et al. Ann Rheum Dis 2011)



Akut CPPD Artriti için Tedavi Algoritması

Eklem İA steroid uygun 
mu?

Kolşisin uygun mu?İA steroid

NSAİİ uygun mu ?Kolşisin

Prednizon uygun 
mu ?NSAİİ + PPI 

Prednizon Analjezikler veya
IL-1β inhibitörleri

Eklem lavajı
(Rosenthal AK, et al. Lancet 2016)

Evet

Evet

Evet

Evet Hayır

Hayır

Hayır

Hayır



Kronik CPPD Artriti için Tedavi Algoritması

Eklem İA steroid uygun mu?

Kolşisin uygun mu?İA steroid

NSAİİ uygun mu ?Kolşisin

Prednizon uygun mu ?NSAİİ + PPI 

Prednizon

IL-1β inhibitörleri
veya kombinasyon 

(kolşisin,HCQ,MTX,KS
(Rosenthal AK, et al. Lancet 2016)

HCQ uygun mu ?

MTX uygun mu ?HCQ 

HCQ 
Tedavi başarısız

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet Hayır


