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HAREKET SİSTEMİ

Üç ana yapı taşı
– Kemikler

– Kaslar

– Eklemler
• Oynamaz eklemler (Kafa tası)
• Yarı oynar eklemler (Omurga)  
• Oynar eklemler (Ekstremite eklemleri) 



Hareket sistemi gelişimi

Embriyolojik bağ dokusuna kalsifikasyon ile başlar.

Epifiz gelişimi ve hücre artışı ile birlikte kemik 
uzaması gerçekleşir. Uzun kemikler oluşur.

Tam kemik gelişiminin oluşumu ortalama 18-20 
yaşı bulur. 



Hareket Sistemi patolojileri  

Artralji: Eklemlerden kaynaklanan yalnızca 
ağrının bulunduğu durum

Artrit: Ağrıya eşlik eden diğer yangısal 
ölçütlerden(şişlik, kızarıklık, ısı artışı ya da hareket 
kısıtlılığı) herhangi birisinin olduğu durum 

Miyalji: Kaslardan kaynaklanan ağrılı durum 

Miyozit: Kaslardan kaynaklanan yangısal süreç



ARTRİT

Tanım
– Herhangi bir eklemde 
şişlik, kızarıklık, ısı artışı ya 
da fonksiyon kaybından 
herhangi birisinin 
görüldüğü yangısal durum 

– Artralji ise salt ağrının 
bulunduğu diğer yangısal 
ölçütlerin saptanmadığı 
durum 



ARTRİT



Çocuklarda artrit ve artralji ile ortaya 
çıkabilecek olan hastalıklar

A- Enfeksiyöz hastalıklar
Septik artrit
Osteomyelit
Sepsis
Subakut bakteryel endokardit
Enterik enfeksiyonlar
Bruselloz, salmonelloz
Viral enfeksiyonlar
Tüberküloz



Çocuklarda artrit ve artralji ile ortaya 
çıkabilecek olan hastalıklar

B- Yangısal hastalıklar
Jüvenil idyopatik (romatoid) artrit
Vaskülitler
– Henoch-Schönlein purpurası
– Kawasaki hastalığı

Sistemik lupus eritematosus
Bağ dokusu hastalıkları
– Jüvenil Skleroderma
– Jüvenil Dermatomiyozit



Çocuklarda artrit ve artralji ile 
ortaya çıkabilecek olan hastalıklar

C- Reaktif artritler

Akut romatizmal ateş

Post-enfeksiyöz reaktif artritler

Reiter sendromu (HLA-B27 ilişkili)

Kalçanın geçici sinoviti



Çocuklarda artrit ve artralji ile ortaya 
çıkabilecek olan hastalıklar

D- Maligniteler
Lösemi
Lenfoma
Nöroblastom
Kemik tümörleri
Yumuşak doku tümörleri



Çocuklarda artrit ve artralji ile 
ortaya çıkabilecek olan hastalıklar

E- Mekanik-Ortopedik nedenler

Travma

Aseptik nekrozlar

Düz tabanlık

Kaymış femoral epifiz sendromu 



Çocuklarda artrit ve artralji ile 
ortaya çıkabilecek olan hastalıklar

F-Diğerleri
Ailesel Akdeniz ateşi 
Hipermobilite sendromu
Büyüme ağrıları
İskelet displazileri
İmmün yetersizlikler
Metabolik hastalıklar
– Fabry hastalığı
– Farber hastalığı
– Mukopolisakkaridozlar 

Aşılama sonrası görülen artritler
Raşitizm 
Kalsiyum metabolizma bozuklukları
Refleks sempatik distrofi ve eritromelalji 



Öyküde araştırılması zorunlu 
noktalar

Yaş ve cinsiyet
Ağrının oluşum zamanı 
Ağrı sürekli mi yoksa ara ara mı belirginleşiyor ?
Günlük aktivite ile olan ilişkisi
– Merdiven çıkma, yürüme, koşma 

Gece mi yoksa gündüz mü belirgin ?
Ağrının yerleşimi  
Travma öyküsü
Ağrının uyku ile olan ilişkisi 
Okul devamı
Hastanın köken aldığı bölge 
Sistemik hastalığı düşündürecek bulgular 



Sistemik hastalığı düşündürecek 
bulgular

Ateş
Kilo kaybı
Belirgin yürüme bozukluğu
Uyku düzensizlikleri ve depresif bulgular
Kas güçsüzlüğü
Büyüme ve gelişme geriliği 
Gastrointestinal bozukluklar 



Oynar eklemlerin değerlendirilmesi

İki ana eylem yaparlar:
– Gerilme (ekstansiyon)
– Bükülme (fleksiyon) 

– Her eklemin farklı gerilme ve bükülme açıları vardır. 

– Söz konusu açılabilirlikler bir açı ölçer (gonyometre) 
aracılığı ile ölçülür. 

– Ana ilke, bak, duy, hareket ettir, ölç ve karşılaştır. 



Eklem muayenesi
Fleksiyon - Ekstansiyon



El proksimal interfalengeal (PIP) 
eklem değerlendirmesi



Metakarpofalengeal (MKP) eklem 
değrlendirmesi



El bileği değerlendirmesi



Dirsek eklemi değerlendirmesi



Omuz eklemi değerlendirmesi



Ayak bileği değerlendirmesi



Diz eklemi değerlendirmesi



Kalça (Koksofemoral) eklemi 
değerlendirmesi



Kalça eklem muayenesi



Sakroilyak eklem değerlendirmesi



Bacak boyu ölçümü



Eklem tutulumu



Entezopati

Entezopati, özellikle  
tendonların kemiğe yapışma 
bölgelerinde ortaya çıkan 
yangısal yanıttır.

Çoğunlukla aşil tendonunda 
ortaya çıktığı için kendisini, 
sıklıkla topuk ağrısı ile belli 
eder. 

Entezopati süregenleştiği 
zaman ilgili tendonda belirgin 
olan sertlik ile  ortaya çıkar.



Entezopati



Omurga değerlendirmesi

Bel hareketliliği ölçümü (Schober testi) 

El-parmak zemin aralığı

Göğüs açılması ölçümü
– Sağlıklı çocuklardaki, normal Schober testi değeri 4 

cm’nin üzerinde olmalıdır. 
• Yıldırım Y, Yılmaz S, Ayhan E. Sağlıklı okul çocuklarında bel 

hareketliliği ölçümü 48. Milli Pediatri Kongresi, Özet Kitabı 
2004;336 (P3-70)   



Schober testi 



Göğüs ekpansiyonu ölçümü



El parmak zemin aralığı



Boyun hareketlerinin 
değerlendirilmesi



Temporomandibuler eklem 
muayenesi



Hipermobilite sendromu

El bileği ve 
metakarpofalengeal 
eklemlerin parmakları da 
içine alacak şekilde ön 
kola paralel 
hiperekstansiyonu 



Hipermobilite sendromu

El baş parmağın ön 
kol fleksör yüze 
apozisyonu



Hipermobilite sendromu

Dirseğin 10 dereceden fazla 
hiperekstansiyonu

Tanı Carter-Wilkinson (3/5) 
yada Beighton (6/9) tanı 
ölçütleri ile konur. 



Hipermobilite sendromu

Dizlerin 10 dereceden fazla 
hiperekstansiyonu

Dizler hiperakstansiyonda 
iken gövde ve belden 
eğilerek el ayalarının 
zemine değdirilmesi 



Hipermobilite sendromu

Eklemlerin aşırı hareketliliği ile birlikte olan bir sendrom

Kız çocuklarda ve artralji öyküsü olanlarda daha sık.  

Çeşitli genetik sendromlar ile ya da izole olarak da 
görülebilir.

Ülkemizde görülme sıklığı % 14
– Yıldırım Y, Yılmaz S, Ayhan E et al. The frequency of joint hypermobility in healthy Turkish 

children. Annals of Rheumatic Diseases 2004;63(suppl 1):81(OP0078) 

Yaş ilerledikçe sıklığı azalmakta ve ortadan kaybolmaktadır. 



Daktilit 

Jüvenil Spondiloartropatiler

Jüvenil psoriatik artrit

Orak hücreli anemi

Tüberküloz (Spina ventosa) 



Tırnak muayenesi

Tırnaklar
– Raynaud fenomeni

• Skleroderma 

– Tırnak yatağına Kapilloroskopik bakı
• Sistemik vaskülit ?
• Skleroderma

– Tırnak üstünde noktalanma
• Psöriasis



Göz tutulumu



Üveit



Üveit



Cilt muayenesi- Purpura

Vaskülitler
Lösemi
Meningokoksemi
Enfeksiyonlar
SLE



VASKÜLİTLER



Vaskülitler



Erizipel tarzı eritem



Cilt muayenesi – Psoriasis 



Jüvenil Dermatomiyozit -
Helitropik döküntü 



Yumuşak doku ödemi



Lineer skleroderma





Ağız içi yaraları

SLE Behçet Hastalığı



Cinsel bölgede yaralar 



Cilt muayenesi - Eritema nodosum

Streptokokkal enfeksiyonlar

Tüberküloz

Weber-Christian hastalığı

Yangısal barsak hastalığı

Sarkoidoz



Kas gücü değerlendirmesi 

0- Kasılma yok    

1- Hafif kasılma, hareket yok  

2- Yerçekimi yok edildiğinde tam hareket  

3- Yerçekimine karşı tam hareket       

4- Yerçekimine karşı tam hareket, biraz direnç

5- Yerçekimine karşı tam hareket, tam direnç



Miyozit 

Belirgin proksimal kas güçsüzlüğü

Kas enzim yüksekliği

Elektromiyografide miyojen tutulumu gösteren 
bulgular

Kas biyopsisinde yangısal reaksiyonun 
gösterilmesi  



“Çocuklarımız ile her şey daha güzel”
Anneler günü kutlu olsun !!  


