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Girifl
Akci¤er d›fl› tüberküloz olgular›n›n, yaklafl›k %1-3’ü

kas iskelet sistemini tutar.[1] El ve el bile¤inin tüberküloz
tenosinoviti ise kas iskelet tutulumu olan tüberküloz olgu-
lar›n›n %1’inden az›n› oluflturmaktad›r ve oldukça nadir-
dir.[2] Tüberküloz s›kl›kla geliflmekte olan ülkelerde görül-
mesine ra¤men kronik ve ba¤›fl›kl›k sistemi zay›fl›¤› ile gi-
den hastal›klar›n artmas› kemoterapötik ve ba¤›fl›kl›k bas-

k›lay›c› (immunsupresif) ilaçlar›n kullan›lmas› ve HIV en-
feksiyonuna ba¤l› olarak geliflmifl ülkelerde de s›k olarak
görülmeye bafllam›flt›r.[3] Elde görülen tüberküloz olgular›
yavafl ilerleyici flifllik, abart›l› sinovit ve hareket k›s›tl›¤› ile
karakterizedir. Laboratuar testlerinde sedimantasyon dü-
flük ve deri testleri negatif olabilir.[4] Hastal›¤›n nadir gö-
rülmesi, laboratuar testlerinin tan›y› desteklememesi ve
bulgu ve belirtileri yavafl ilerleyici karakterde olmas› sebe-
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Özet

Amaç: Tüberküloz elde oldukça nadir olarak görülen a¤r›s›z flifllik, te-
nosinovit, hareket k›s›tl›l›¤› ve bazen kompresif nöropati ile karakteri-
ze enfeksiyondur. Yavafl ilerleyen semptomlar tan›n›n geç konmas›na
ve tedavinin gecikmesine neden olur. Tüberküloz tan›s› karakteristik
histopatolojik bulgular, kültürde ve/veya aside dirençli boyamada po-
zitif sonuç ile konulur. Tüberküloz enfeksiyonun tedavisinde medikal
tedavi esast›r. Cerrahi tedavi abart›l› sinovite ba¤l› flifllik ve nöropati
bulgular›n›n efllik etti¤i ileri olgularda uygulan›r. Çal›flmam›zda el ve
el bile¤inde tüberküloz enfeksiyonu tan›s› ile tedavi edilen 6 olguyu
sunduk. 

Yöntem: Hastalar›m›z›n tümü sinovektomi ve debridmandan oluflan
cerrahi tedaviyi takiben 12 ay süreyle medikal tedavi alm›flt›r.

Bulgular: Hastalar›n 5’inin en az 36 ayl›k takibinde tekrarlayan enfeksi-
yon görülmemifltir, 1 olgunun ise sinovektomi sonras›nda medikal tedavi-
si 7 ayd›r sürmektedir. 

Sonuç: Elde yavafl geliflen flifllik, hareket k›s›tl›l›¤› yaratacak ve abart›l›
sinovit ile izlenen hastalar›n olas› tan›lar›nda tüberkülozun akla getiril-
mesi gerekir.

Anahtar sözcükler: El, el bile¤i, sinovit, tenosinovit, tüberküloz.

Abstract

Objectives: Tuberculosis is a very rare infection form, which is charac-
terized by painless swelling, tenosynovitis, limitation of movement, and
sometimes compressive neuropathy. Slowly progressive symptoms and
delay in treatment leads to late diagnosis. A diagnosis of tuberculosis was
made on the basis of characteristic histopathology, a positive culture
with/without a positive smear for acid-fast staining. Medical treatment
is essential in the treatment of tuberculosis infection. Surgical treatment
is due to excessive swelling and synovitis in patients with neuropathy is
accompanied with other advanced symptoms. In our study 6 cases
tuberculosis infection located in the hand and wrist were treated. 

Methods: All of the patients treated with medical treatment for 12
months after surgical treatment, which was consisted synovectomy
and debridement. 

Results: Five cases of all patients were no recurrent infection at least
36 months follow-up, in one case after surgery medical treatment is
still continuing for 7 months. 

Conclusion: Tuberculosis must be considered patients who followed
with slow-growing swelling, limitation of movement and excessive
synovitis. 

Key words: Hand, synovitis, tenosynovitis, tuberculosis, wrist.
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biyle bu olgular›n tan›s›n› erken dönemde koymak zordur.
Tan›n›n geç koyulmas› hastal›¤›n tedavisinin gecikmesine
ve sinovit tablosunun ilerlemesine neden olabilir.

Bu çal›flman›n amac› el ve el bile¤i tüberküloz tenosi-
noviti tan›s› ile tedavi edilen alt› olguyu sunarak bu olgu-
lar›n tan›s›nda ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken ko-
nular› tart›flmakt›r. 

Hastalar ve Yöntem 
‹ki ayr› klini¤e 1997-2012 y›llar› aras›nda baflvurarak el

ve el bile¤inde tüberküloz enfeksiyonu tan›s› alan ve cerrahi
tedavi edilen alt› olgu çal›flmaya dâhil edildi (Tablo 1). Ol-
gulardan befli erkek, biri kad›nd›. Olgular›n tan› zaman›nda
ortalama yafl› 52.3 (aral›k: 34-69) idi. Tüm hastalara hemog-
ram, rutin biyokimya, sedimantasyon tetkikleri yap›ld›. Aktif

pulmoner tüberküloz enfeksiyonunu d›fllamak amac›yla tüm
hastalara akci¤er grafisi çektirildi. Olgulardan ikisi verem sa-
vafl dispanserlerinde laborant ve hizmetli olarak görev yap-
m›flt›r. Olgular›n dördünde klinik tablo volar el bile¤i flek-
sörlerini ilgilendiren tenosinovit (fiekil 1 ve 2), bir olguda 2.
parmak fleksör tenosinoviti (fiekil 3), bir olguda da eksten-
sör tenosinovit ve karpal eklem tutulumlu sinovit ve oste-
omiyelit fleklindeydi. Kemik eklem tutulumu olan bu olguda
yerleflim interkarpal ve karpometakarpal eklem bölgesindey-
di (fiekil 4). Bu olguda ek olarak bakteriyel süperenfeksiyon
da vard›. Fleksor tenosinovitli iki olguda median sinir nöro-
patisi (karpal tünel sendromu) bulgular› gözlendi. Hiçbir
hastada aktif akci¤er tüberkülozu yoktu. 

Tüm olgulara aç›k cerrahi debridman ve sinovektomi
uyguland›. Cerrahi s›ras›nda patolojik ve mikrobiyolojik

Tablo 1. Hastalar›n klinik özellikleri ve demografik bilgileri 

Hasta  Yafl Cinsiyet Tutulan Takip Nörolojik Risk Mikobakterium Medikal 
no bölge süresi semptom faktörü tipi tedavi

1 34 E 2. parmak fleksör 39 ay - Verem dispanseri M. tuberculosis ‹NH, R‹F, EB, PZD (2 ay)
tenosinovit laboratuar görevlisi ‹NH, R‹F (9 ay)

2 39 E El bile¤i fleksör 36 ay - Verem dispanseri M. tuberculosis ‹NH, R‹F, EB, PZD (2ay)
tenosinovit hizmetlisi ‹NH, R‹F (9 ay)

3 51 K El bile¤i fleksör Medikal tedavinin Median sinir - M. tuberculosis ‹NH, R‹F, EB, PZD (2 ay)
tenosinovit 7. ay› nöropatisi ‹NH, R‹F (5. ay)

4 64 E El bile¤i fleksör 42 ay median sinir - M. tuberculosis ‹NH, R‹F, EB, PZD (2 ay)
tenosinovit nöropatisi ‹NH, R‹F (9 ay)

5 57 E El bile¤i fleksör 38 ay _ - M. tuberculosis ‹NH, R‹F, EB, PZD (2 ay)
tenosinovit ‹NH, R‹F (9 ay)

6 69 E Ekstensör tenosinovit+ 36 ay _ - M. tuberculosis ‹NH, R‹F, EB, PZD (2 ay)
intercarpal ‹NH, R‹F (9 ay)

karpometakarpal 
osteomyelit

‹NH: ‹zoniyazid, R‹F: Rifampisin, EB: Etambutol, PZD: Pirazinamid

fiekil 1. El bile¤i volar yüzde tüberküloz tenosinovitine ba¤l› flifllik. Radyal (a) ve volar (b) taraftan görünüfl. [Bu flekil, derginin www.elmikrocerrahi.org
adresindeki çevrimiçi sürümünde renkli görülebilir] 

a b



örnek al›nd›. Sinovyal hipertrofiye u¤rayan dokulara radi-
kal sinovektomi uyguland›. Tendon ve puley sistemi ko-
rundu. Sinovyal dokulardan patolojik ve mikrobiyolojik
örnekler al›nd›. Patolojik ve mikrobiyolojik olarak tan›s›
kesinlefltirilen hastalara antitüberküloz tedavi baflland›. Bu
tedaviye göre hastalara tedavinin ilk 2 ay›nda izoniasid, ri-
fampin, etambutol ve pirazinamidden oluflan bafllang›ç te-
davisi, ard›ndan 10 ay süreyle izoniasid, rifampisinden olu-
flan devam tedavisi verildi. Tüm hastalar tedavi süresince
rekürens aç›s›ndan takip edildi. 

Bulgular
Tedavisi tamamlanan befl olgu ortalama 33 (aral›k: 36-

42) ay takip edildi. Patolojik incelemelerde granülom for-
masyonu ve Langhans tipi dev hücreler gözlendi (fiekil 5).
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fiekil 4. (a) Ekstensör tendon ve karpal kemik tutulumu olan tüberküloz enfeksiyonu. (b) Cerrahi tedavi sonras›nda kitle eksize edildi ve ekstensör ten-
donlar korundu. [Bu flekil, derginin www.elmikrocerrahi.org adresindeki çevrimiçi sürümünde renkli görülebilir] 

a b

fiekil 2. (a) El bile¤i fleksör tendonlar› tutan sinovit ve (b) sinovitin cerrahi olarak ç›kart›lmas›.[Bu flekil, derginin www.elmikrocerrahi.org adresindeki çev-
rimiçi sürümünde renkli görülebilir] 

a b

fiekil 3. (a) 2. parmak fleksör tendonlar› tutan tüberküoz tenosinoviti. (b)
Olgunun sinovektomi ve debritman sonras› görünümü. [Bu flekil, derginin
www.elmikrocerrahi.org adresindeki çevrimiçi sürümünde renkli görülebilir] 

a
b



Bir olgunun halen antitüberküloz tedavisi devam etmekte-
dir (7. ay›nda). Hiçbir hastada takip süresi boyunca rekü-
rens saptanmad›. Sinir bas›s› bulgular› olan iki olguda
uyuflma flikâyetleri ortadan kalkt›. Tüm olgular el fonksi-
yonlar›n› yeniden kazand›lar. 

Tart›flma 
Tüberküloz enfeksiyonu elde atipik bir enfeksiyondur.

El tüberküloz tenosinoviti, kas iskelet sistemi tüberküloz-
lar›n›n %1’inden az›n› teflkil eder.[2] Güncel literatürdeki
yay›nlar genellikle olgu sunumu fleklinde olup tüberkülo-

zun el tutulumuna ba¤l› en genifl olgu serisi 32 olguluk se-
ri ile Kotwal ve Khan’a aittir. Bu olgular›n yafl ortalamas›
23:9 (aral›k: 3-65) idi. Oniki olguda kemik tutulumu sap-
tan›rken 20 olguda primer olarak yumuflak doku tutulumu
saptanm›flt›r. Bu seride olgular›n %25’i (8 olgu) cerrahi te-
daviye ihtiyaç duyarken, %75’i (24 olgu) medikal tedavi ile
cerrahiye gerek duyulmadan tedavi edilmifltir.[5] Olgular›n
tan›s›n› lezyon bölgesinden ald›klar› ince i¤ne aspirasyon
biyopsisi ve kemik tutulumu olan olgular›ndan eksizyonel
biyopsi alarak histolojik ve mikrobiyolojik örneklem yo-
luyla yapm›fllard›r. Bizim olgular›m›z›n yafl ortalamas› 52.3
olup, semptomlar›n›n ilerlemifl olmas›, ciddi flifllik, kronik
sinovit ve nörolojik bulgular›n eklenmesi (2 olgu) nedeniy-
le olgular cerrahi yolla tedavi edildi. 

Tüberküloz enfeksiyonu, klasik gürültülü bakteriyel
enfeksiyon klini¤inden çok, yavafl ilerleyen kronik sinovit,
tenosinovit fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Sinovite ba¤l›
olarak el ve el bile¤inde a¤r›, flifllik, hassasiyet ve hareket
k›s›tl›l›¤› geliflir. Tenosinovite ba¤l› tendonlarda kopma
kemik veya enfeksiyonun eklemlere yay›lmas› görülebilir.[6]

Baz› olgularda a¤r›, parestezi veya güçsüzlük geliflebilir.
Ulnar ve/veya median sinir nöropatisi geliflebilir.[7] Bizim
serimizde de iki olguda median sinir nöropatisi geliflmifltir.
Bu durum inflame ve hipertrofiye u¤rayan sinovyumun
çevre dokulara yapt›¤› bas› etkisine ba¤l›d›r.[6] Klinik görü-
nüm organizman›n virulans›na, enfekte olan bölgeye ve
hastan›n immun sisteminin cevab›na göre de¤iflmektedir.
S›kl›kla el bile¤inde fleksör tendonlarda ve radioulnar bur-
sada, daha nadiren dijital fleksor k›l›f ve distal el bile¤i
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fiekil 5. Tüberküloz histolojik preparat›nda Langans tipi dev hücre ve gra-
nülom formasyonu ok ile gösterilmifltir. [Bu flekil, derginin www.elmikro-
cerrahi.org adresindeki çevrimiçi sürümünde renkli görülebilir] 

fiekil 6. Karpal kemikleri tutulumu sonras›nda oluflan eklem aral›¤›nda
daralma ve sklerotik de¤ifliklikler. PA (a) ve lateral (b) grafiler.

a b

fiekil 7. El bile¤i tüberküloz tenosinoviti MR görüntüsü (oklar ile ‘rice 
body’ler gösterilmektedir).

a b



kompartmanlar›nda görülür.[6,8] Hastal›k yavafl ilerleyici ya-
p›da oldu¤u için erken dönemde tan› koymak zordur. 

Tan›da kullan›lan laboratuar tetkiklerinde sedimentas-
yon düzeyi ve PPD (pürifiye protein derivat›) pozitifli¤i
önemli bir yer tutmakla beraber bu tetkiklerin normal ç›k-
mas› tan›y› ekarte ettirmez.[9] Radyolojik olarak osteopo-
roz, yumuflak doku fliflli¤i, eklem aral›¤›nda daralma, reak-
tif skleroz ve eklem aral›¤›nda dekstrüksiyon görülebilir
(fiekil 6). Ancak bu bulgular tüberküloz enfeksiyonlar› için
spesifik radyolojik görünüm de¤ildir. MR lezyonun yerle-
flimi ve tan›mlanmas›nda yard›mc› olur. MR incelemesin-
de el ve el bile¤inde inflame dokular ve tenosinovit görü-
lür. ‹leri olgularda MR incelemesinde pirinç tanesi (rice
body) görünümü izlenebilir (fiekil 7). Ay›r›c› tan›da nons-
pesifik veya romatoid sinovitler, sarkoidoz, yabanc› cisim-
ler, Crohn hastal›¤›, buruselloz ve fungal enfeksiyonlar dü-
flünülmelidir.[10] Atefl ve terleme gibi sistemik tüberküloz
semptomlar› görülmeyebilir. Kesin tan› histolojik olarak
ve/veya kültürde Mycobacterium tuberculosis üremesi ile ko-
nur. Histolojik incelemede kazeöz granülomlar ve Lang-
hans tipi dev hücreler görülür.[11] El tutulumlu tüberküloz
enfeksiyonu az say›da basil içeren özelliktedir. Bu nedenle
periferik yaymada basilin görülmemesi tan›y› ekarte ettir-
mez.[10,12] Patoloji s›kl›kla kültürleri beklemeden, di¤er la-
boratuar bulgular›yla erken anti-tüberküloz tedaviye bafl-
lamay› sa¤larken, mikrobiyolojik kültürler Mycobacterium
türü ve süperenfeksiyonlar hakk›nda net bilgi verir. PCR
(polimeraz zincir reaksiyonu) moleküler tan›da kullan›la-
bilir. PCR oldukça sensitif bir yöntem olup bu yöntemde
tek bir DNA molekülü tan›n›n konmas› için yeterlidir.[13]

El ve el bile¤inde atipik mikobakterial enfeksiyonlar
görülebilmektedir. Mycobacterium marinum ve Mycobacteri-
um kanssasii el enfeksiyonlar›na en s›k neden olan atipik
bakteri tipleridir.[13,14] Bizim olgu grubumuzdaki tüm olgu-
lar›n tiplendirmesinde Mycobacterium tuberculosis saptan-
m›flt›r.

Medikal tedavi tüberküloz enfeksiyonu tedavisinde
esast›r. Medikal tedavi inflamasyonun kaybolmas›ndan
sonra 3-4 ay süreyle, toplamda en az 9 ay süreyle verilme-
lidir.[15] Cerrahi tedavi ciddi sinovite ba¤l› flifllik, eklem sert-
li¤i ve ya sinir kompresyonunun görüldü¤ü durumlarda
medikal tedaviye eklenir.[16] Bizim olgular›m›z›n ikisinde
median sinir nöropatisi bulunmas›, dört olguda ciddi sinov-
yal hipertrofi ve flifllik bulunmas› sebebiyle öncelikle cerra-
hi tedavi uyguland›. Cerrahi tedavinin özellikle bizim olgu-
lar›m›zdaki gibi kronik sinovitle seyreden enfeksiyonlarda
medikal tedavinin etkisini artt›ran destekleyici bir tedavi
yöntemi oldu¤unu düflünüyoruz. Cerrahi tedavide enfekte
sinovyan›n radikal eksizyonu ve debridman uygulan›r. Pos-
toperatif dönemde el ve el bile¤ine erken mobilizasyon uy-
gulanmal›d›r.[6,10,12] Cerrahi s›ras›nda pirinç tanesi görünü-
münün izlenmesi tüberküloz tenosinovitinde tipiktir (fiekil
8).[8] Önemli olan cerrahi s›ras›nda hem mikrobiyoloji, hem
spesifik ekim, hem de patoloji için yeterli doku örne¤i al-
makt›r. Hastalar›m›z›n tümünde cerrahi ve t›bbi tedavi
kombinasyonu baflar›l› sonuç vermifltir (fiekil 9). 

Ülkemizden tüberküloz enfeksiyonunun kas iskelet tu-
tulumu ile ilgili birçok olgu bildirilmifltir.[7,17-20] Subafl› ve
ark. tümü metakarp ve falanks kemik tutulumu ile seyre-
den yedi olguyu bildirmifllerdir. Olgular›n yafl ortalamas›
22.7 olup olgulara cerrahi debritman takiben 12 ay sürey-
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fiekil 8. (a) Fleksör tendonlar› tutan tüberküloz tenosinovit. (b) Tüberküloz enfeksiyonu için tipik ‘rice body’ler ok ile gösterilmektedir. [Bu flekil, derginin
www.elmikrocerrahi.org adresindeki çevrimiçi sürümünde renkli görülebilir] 

a b



le medikal tedavi verilmifltir. Olgularda nüks saptanma-
m›flt›r.[17] Çal›flmam›zda kemik tutulumu olan yaln›zca bir
olgu saptad›k.

Elde yavafl geliflen flifllik, hareket k›s›tl›l›¤› yaratacak
abart›l› sinovit nedeniyle izlenen hastalar›n olas› tan›lar›n-
da tüberkülozun akla getirilmesi gerekir. Tüberküloz sino-
viti tan›s› büyük oranda klinisyenin bu tan›y› düflünmesi ve
flüphe ile konulur. Elde tüberküloz sinovitinin tedavisinde
as›l olan tan›n›n k›sa zamanda konularak, erken dönemde
medikal tedaviye bafllay›p, e¤er gerekiyorsa sinovektomi-
nin radikal olarak inflame olan tüm dokular› içerecek flekil-
de yap›lmas›d›r. Cerrahide yeterli miktarda örnek al›n›p
mikrobiyolojik ve patolojik inceleme yap›lmal›d›r. Hasta
takibinin uzun süreli yap›lmas› antitüberküloz tedaviye
uyumun sa¤lanmas› ve olas› nükslerin tespiti aç›s›ndan
önemli yer tutmaktad›r. 

Ç›kar Çak›flmas›: Ç›kar çak›flmas› bulunmad›¤› bildirilmifltir.
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