
Gör Değerlendir Yorumla

Görüntülemenin Aksiyel SpA
Tanısındaki Yeri



VAKA 1  

• 30 yaş, erkek

• Şikayet: Sırt-bel-kalça, diz ve topuk ağrısı

• Hikaye: 1997 yılında askerlik öncesinde sağ diz ağrısı, şişliği ve sonrasında sabahları topuk ağrısı
başlamış. 2000 yılında bel ağrısı ve yer değiştiren kalça ağrısı olmaya başlamış. Sabah ağrısı daha
fazla oluyor ve haraketle açılıyormuş, katılık yaklaşık 1 saat sürüyormuş. Ağrı kesici ilaçlarla
belirgin rahatlıyormuş. Uyumasına engel olan ağrısı yok ama gece uykudan uyandıran ağrısı
oluyormuş. 

• Sorgulama: Sedef/daktilit/diyare yok

• Özgeçmiş: Ön üveit (1 yıl önce) 

• Soygeçmiş: SpA ilişkili hastalık yok

• FM: Bilateral aşil hassas

• Lab: HLA B27 (+) ESR:17mm/h   CRP:<5mg/L (0-5) 



VAKA 2 

• 85 yaş, erkek

• Şikayet: Sırt-bel ağrısı

• Hikaye: Yıllardır sırt ve bel ağrısı varmış. Sabah kalktığında özellikle sırtında ağrısı oluyor, biraz
ısınınca 20-30 dakikada ağrısı azalıyormuş. Yalnız yaşıyor ve tüm işlerini kendisi yapmaya
çalışıyormuş. Gün sonunda ağrısı tekrar artıyor, dinlenmezse veya ilaç almazsa geçmiyormuş. 

• Sorgulama: Daktilit/entezit/üveit/artrit/sedef veya diyare (İBH) yok

• Özgeçmiş: HT, KAH

• Soygeçmiş: özellik yok

• FM: Vertebral hassasiyet yok, bel öne doğru harketi ağrılı ve kısıtlı

• Lab: ESR: 25mm/h    CRP: <5 mg/L (0-5) 



VAKA 3

• 19 yaş, erkek

• Şikayet: Bel ağrısı, topuk ağrısı, sağ ayak başparmağında ağrı

• Hikaye: 
• 5 yıl önce 1 yıl boyunca, 30 dk süren sabah bel ağrısı ve katılığı, 2-3 saatte rahatlıyor gün

içinde uzun istirahat sonrası yakınmaları artıyormuş
• Yaklaşık 4 ay önce sağ ayak 1. parmakta difüz şişlik olmuş, yürümekte zorlanmış
• 3 haftadır sağ ayak plantar ve aşilde ağrı şişlik başlamış, sabahları topuklarına basamıyormuş
• Birkaç aydır 3-4 gün süren kan mukus içermeyen ishalleri oluyormuş
• Sağ gözde kızarıklık ve batmadan yakınıyor

• Özgeçmiş: Dermoid kist opere

• Soygeçmiş: Baba AS 

• FM: FABERE sol gluteal ağrı, sağ ayak 2.mtf şiş-hassas, sağ aşil şiş ve hassas

• Lab: HLA B27 (+) ESR:55mm/h   CRP: 8 mg/dl (0,01-0,8) 



VAKA 4

• 29 yaş, kadın

• Şikayet: sol kalça ağrısı

• Hikaye: 1 ay önce uzun süren yürüyüş sonrası sol kalçada hareketin başlangıcında hareketle olan, 
dinlenince azalan ağrısı başlamış. Sabahları ağrıyla uyanıyormuş, ısındıkça kısmen rahatlıyormuş. 
Ağrı kesicilere rağmen ağrısı giderek şiddetlenmiş ve ağrıya bağlı hareket kısıtlılığı gelişmiş. Ağrının
yayılımı, idrar inkontinansı veya kuvvet kaybı olmamış. 

• Sorgulama: Daktilit/entezit/üveit/artrit/sedef veya diyare (İBH) yok. Ateş/ travma/tbc temas
öyküsü yok. Ağrı kesici sonrası üşüme-titremeleri oluyormuş

• Özgeçmiş ve soygeçmiş: özellik yok

• FM: Solda sakroiliak kompresyon ve germe testleri ağrılı, kalça ve bel hareketlerinde sol kalça
ağrılı

• Lab: ESR: 42mm/h     CRP:119mg/L (0,1-8)   l/n: 11,2/9,2  Hgb:13,5  Plt:250



VAKA 5

• 21 yaş, erkek

• Şikayet: 6 aydır sol kalça ağrısı

• Hikaye: Ağrısı sabah kalktığında ve gün içinde uzun istirahat sonrası en fazla, egzersiz ve ağrı kesici
ilaçlarla rahatlıyormuş. Kalça ağrısı daha çok sol kalçada ancak zaman zaman sağda da ağrısı
oluyormuş. Gece uykudan ağrı ile uyandığı oluyor, sabahları aşırı halsiz hissediyormuş.

• Sorgulamada: sedef/daktilit/entezit/üveit/diyare/IBH yok, ateş yok

son 2 ayda 8 kg kaybı ve aşırı halsizlik

• Özgeçmiş ve soygeçmiş: özellik yok

• FM: Sol kalça eklem hareketleri ağrılı ve kısıtlı

• Lab: Hgb:8,9g/dl MCV:83 L/N:15,4/12 Plt:479 ESR:110mm/sa CRP: 207mg/dl (0,01-0,8) 



VAKA 6 

• 31 yaş, kadın

• Şikayet: yürümede kısıtlılık ve kasık ağrısı

• Hikayesi: 2-3 yıldır zaman zaman kasığa yayılan kalça ağrısı oluyormuş. Daha çok sol tarafta
nadiren sağda da oluyormuş. Ağrısı gece ve sabah uyandığında daha fazla ve hareket etmekle 1 
saatte ağrısı azalıyormuş. 3-4 günde bir gece uykudan uyandıran ağrısı oluyormuş. 3 ay önce
doğum yapmış ve doğum sonrası ağrısı yürümesini kısıtlayacak kadar artmış. 

• Sorgulama: sedef/daktilit/üveit/diyare/ibh yok , topuk ağrısı var(bilateral) 

• Özgeçmiş: özellik yok

• Soygeçmiş: SpA ilişkili hastalık yok

• FM: Bilateral aşil hassasiyeti, bilateral sakroiliak kompresyon testi pozitif

• Lab: HLA B27 (-)  ESR: 41mm/h     CRP:0,3mg/dl  (0,01-0,8) 



VAKA 7

• 35 yaş, kadın

• Şikayet: Bel-kasık ağrısı

• Hikaye: Gebeliğin 6. ayından beri özellikle sabahları belirgin ancak harekete başlarken daha da 
artan bel-kasık ağrıları oluyormuş. Adım atmakta, yürümekte çok zorlanıyormuş. Gün sonuna
doğru ağrısını daha az hissediyor ancak tamamen geçmiyormuş. Yatakta dönerken ağrıyla uyandığı
oluyormuş. Gebelik ilerledikçe ağrıları da artmaya başlamış. Doğum sonrası ilk hafta ağrıları
dayanılmayacak hal alması üzerine başvurmuş

• Sorgulama: Daktilit/entezit/üveit/artrit/sedef veya diyare (İBH) yok

• Soygeçmiş: Babası 2 kez ön üveit geçirmiş ve HLA B27(+) saptanmış

• FM: Kalça hareketleri kısıtlı, FABERE bilateral gluteal ağrı

• Lab: ESR: 10 mm/sa CRP:3 mg/L (0,1-8,2) 



VAKA 8

• 55 yaş, kadın

• Şikayet: Bel kalça ağrısı

• Hikayesi: 

• 3 yıldır gittikçe artan bel-kalça ağrısı varmış. Ağrısı dinlenmekle azalıyor, hareket etmekle
artıyormuş. Ağrı kesici kullandığında şikayetleri kısmen azalıyormuş. Gece uyandıran veya
bacağa yayılan ağrısı hiç olmamış.

• Sorgulamada: Konstitusyonel semptom yok,   sedef/ daktilit/ entezit /üveit /diyare / ibh yok

• Özgeçmiş: 6 yıl önce biyopsi ile kütanöz ve pulmoner sarkoidoz tanısı almış, son 1 yıldır steroid 
tedavisi alıyormuş

• FM: DBGT ve Sİ komp testleri normal 

• Lab: ESR:43 mm/sa CRP:25 mg/L (0-5)  ACE:199 U/l  (8-52) 

• Toraks BT: Stabil hastalık



VAKA 9

• 32 yaş kadın

• Şikayeti: yok

• Abdomen BT’de sakroileitle uyumlu bulgular saptanması nedeniyle yönlendirilmiş. 

• Sorgulamada: 

• Bel ağrısı mekanik karakterde, nadiren 30 dakikayı bulmayan sabah tutukluğu oluyormuş

• Topuk ağrısı (mekanik) 

• Daktilit/üveit/artrit/sedef veya ibh kendisinde veya aile öyküsü yok

• Özgeçmiş: Steroide dirençli refrakter ITP

• İlaçları: MP 16mg/gün, Cal-D vit, Eltrombopag 25mg 

• HLA B27: negatif



VAKA 10

• 56 yaş, kadın

• Şikayet: Kalça ve sırt ağrısı

• Hikaye: Yıllardır tüm vücutta yaygın ağrısı varmış. Son aylarda özellikle uzun süre istirahat sonrası
artan, hareketle kısmen azalan, gece uykudan uyandıran kalça ve sırt ağrısı başlamış. Ağrı
kesicilerden yeterli fayda gördüğünü düşünmüyormuş. Sabah uyandığında ağrısı en fazla ancak
gün içinde de tamamen geçmiyormuş.

• Sorgulama: Daktilit/entezit/üveit/artrit/sedef veya diyare (İBH) yok

• Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yok

• FM: Normal 

• Lab: ESR: 29mm/sa CRP:11 mg/L (0-5) ALP: 979 U/L (30-120) 



VAKA 11

• 55 yaş, kadın

• Şikayet: sol kalça ağrısı

• Hikayesi: 1 aydır şiddetli sol kalça ağrısı varmış. Ağrısı kalça ve kuyruk sokumunda daha belirgin, 
oturmakla, hareket etmekle, yatakta dönmekle ağrısı dayanılmaz oluyormuş. Ağrı kesicilerle
kısmen rahatlıyor ama tamamen geçmiyormuş. 

• Özgeçmiş: SLE 

• SKİ: OHQ , MTX 15mg/hft, MP 8mg/gün, Cal-D vit

• FM: Sol uylukta şiddetli ağrı-lokal hassasiyet

• Lab: ESR:35mm/h  CRP:0,5mg/dl (0,01-0,8) 



VAKA 12

• 35 yaş, erkek

• Şikayet: Bel ağrısı

• Hikaye: 
• 2-3 yıldır uyluk ön yüzü ve kalçada gezici ağrıları oluyormuş. Ağrısı akşamları daha fazla, sabah

tutukluğu hissetmiyormuş. 
• 3 ay önce ciddi (beyaz membranlı) bir farenjit geçirmiş ve bundan 1 ay sonra başlayıp 2 aydır

devam eden sabahları ve uzun istirahat sonrası en fazla, gün içinde hareket etmekle belirgin
azalan bel ağrısı başlamış.

• Son 3 ay içinde 2 gece belde 10 sn süren kilitlenme hissi, şiddetli ağrı olmuş, sabahında ağrısı
olmamış

• Sorgulama: Daktilit/entezit/üveit/artrit/sedef veya diyare (İBH) yok

• Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yok

• FM: Bel öne doğru hareketi ağrılı ve kısıtlı, sağ FABERE ile gluteal ağrı, sakroiliak kompresyon testi
(+)

• Lab: ESH:52 mm/sa CRP:13mg/L (0-5)  ASO:1357 IU/ml (0-200) 


