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Sinovyal Dokunun Non-tümöral ve  
Tümör-benzeri Lezyonları 

Non-tümöral Lezyonlar 

• Sinovit 
• Amiloidoz 
• Sinovyal hemanjiom 
• Hoffa hastalığı 
• (Primer sinoyval kondromatozis) 
• (Pigmente villonodüler sinovit) 
• (Pleomorfik hyalinize anjiektatik 
tümör-Hemosiderotik 
fibrohistiositik lipomatöz lezyon) 

Reaktif Tümör-benzeri Lezyonlar 

• Ganglion kisti 

• Sinovyal kist 
• Osteokondral gevşek cisim 

 



• Eklem boşluğunun 
sınırları, altındaki 
kapsüle sıkıca tutunan 
sinovyal membran 
tarafından oluşturulur 
(bazal membran yok).  

• Yüzeyi döşeyen 
küboidal hücreler 1-4 
hücre tabakası içerir. 

Sinovyal Eklem 



SİNOVİTLER 

• İnflamatuar sinovit 
• Travmatik (hemosiderotik) sinovit 

• Kristal sinoviti 
• (Pigmente villonodüler sinovit) 



Sinovitler 
İnflamatuar Sinovit (Akut)  
(Septik Artrit ile ilişkili) 

• Pyojenik (bakteriyel) 
enfeksiyonlar proteolitik 
enzimler üretir. Oluşan 
masif akut inflamasyon, 
sinovyumda ve eklem 
kıkırdağında hızlı ve 
şiddetli destrüksiyon 
oluşturur. 

• Morfoloji: Yoğun nötrofil 
lökosit  infiltrasyonu 
içeren sinovyal doku.  
 

 

Ayırıcı Tanı:  
    - Akut gut atağına 
bağlı kristal sinoviti 
    - RA atağına bağlı 
inflamatuar sinovit 



• Romatik konnektif doku hastalıkları (RA, SLE, SS, 
Psöriazis) 

   - Klinik olarak  Farklıdırlar. 
   - Histopatolojik olarak  Sinovyumda 
oluşturdukları bulgular birbirinden ayrılamaz.  

Sinovitler 
İnflamatuar Sinovit (Kronik) 

(Romatik konnektif doku hastalıkları ile ilişkili) 



Sinovitler 
İnflamatuar Sinovit (Kronik) 

(Romatoid artrit-ilişkili) 
• Pannus: İnflamatuar 

hücreler, granülasyon 
dokusu ve sinovyal 
fibroblastlardan oluşan 
sinovyal kitle – eklem 
kıkırdağının üzerinde 
büyüyerek erozyona yol 
açar.  

• Pannus  Fibröz ankiloz 
 Kemik ankilozu  

• Akut Artrit           Kronik                                                                           
Otoimmün Reaksiyon 
 



RA, 

• Genetik yatkınlığı olan 
kişilerde artritojenik bir 
antijene maruziyet sonrasında 
tetiklenir.  

 İmmünolojik «self»-tolerans yıkılır. 

• CD4+ Th hücrelerinin 
aktivasyonu sonucu lokal 
olarak salınan inflamatuar 
mediatörler ve sitokinler 
sonucu eklem hasarı oluşur. 

 Kronik inflamatuar yanıt 

 

Sinovitler 
İnflamatuar Sinovit (Kronik) 

(Romatoid artrit-ilişkili) 



 
 

Karakteristik histolojik özellikleri: 
 

(1)  Sinovyal stromada, lenfoid agregatlar içeren yoğun 
perivasküler kronik inflamatuar infiltrasyon 

(2) Artmış vaskülarite 
(3) Organize fibrin birikimi 
(4) Sinovyal sıvıda nötrofil lökositlerin izlenmesi  
(5) Alttaki kemikte osteoklastik aktivite 
(6) Pannus formasyonu 
 

Sinovyal sıvının analizi: Non-spesifik.  
 

 
 

Sinovitler 
İnflamatuar Sinovit (Kronik) 

(Romatoid artrit-ilişkili) 



Sinovitler 
İnflamatuar Sinovit (Kronik) 

(Romatoid artrit-ilişkili) 



Sinovitler 
İnflamatuar Sinovit (Kronik) 

(Romatoid artrit-ilişkili) 

 
 
 
 
 
 - Yoğun lenfoid agregat 

içeren subsinovyal doku 
- Belirgin sinovyal hipertrofi 
- Villus formasyonları 



Sinovitler 
İnflamatuar Sinovit (Kronik) 

(Romatoid artrit-ilişkili) 



Romatoid Artrit Yeni Tanı Kriterleri 
The 2010 American College of Rheumatology/European League Against 

Rheumatism classification criteria for RA  
Ann Rheum Dis 2010;69:1580-1588  

• Erken tanı için! 

• Uygulanacağı hedef popülasyon: 
   - En az bir ekleminde kesin olarak klinik sinovit ile uyumlu 

bulgusu (şişlik) olanlar 

   - Sinoviti açıklayacak başka hastalığı bulunmayanlar   

 



Klinik RA Skorlaması 
Kesin RA sınıflaması için: 6/10 

A. Eklem tutulumu (0-5) 
(0) 1 büyük eklem  
(1) 2-10 büyük eklem  
(2) 1-3 küçük eklem  
(3) 4-10 küçük eklem  
(4) ˃ 10 eklem (en az 1 küçük) 
 

B. Seroloji (0-3) 
(0) RF (-), Anti-siklik sitrüline protein (CCP) (-) 
(1) RF düşük (+) veya CCP düşük (+)  
(2) RF yüksek (+) veya CCP yüksek (+)  
 

C. Akut faz reaktanları (0-1) 
(0) Normal sedim. ve CRP  
(1) Yüksek sedim. veya CRP 
 

D. Süre (0-1) 
(0) ˂ 6 hafta 
(1) ≥ 6 hafta  
            Ann Rheum Dis 2010;69:1580-1588  



Sinovitler 
Travmatik (Hemosiderotik) Sinovit 

• Eklem travması mutlaka sinovyumu da etkiler.  

• Mikroskopi: 
   - Hemoraji bulguları (Hemosiderin boyası) 

   - Sinovyal hipertrofi ve hiperplazi 

   - Hafif kronik inflamasyon 

   - Kopmuş kemik/kıkırdak fragmanları (bazen) 
• Ayırıcı tanı: Pigmente villonodüler sinovit (Sinovyal 

yanıtın fazla olduğu zamanlarda karışabilir.) 

 
 



Sinovitler 
Kristal Sinoviti 

• Akut ve kronik eklem hastalıkları ile ilişkili olabilir.  
• Endojen kristaller: Monosodyum ürat (MSÜ), kalsiyum 

pirofosfat dihidrat, bazik kalsiyum fosfat (hidroksiapatit)  
• Ekzojen kristaller: Kortikosteroid ester kristalleri, talk, 

biyomateryaller (polietilen ve metil metakrilat) 
• Endojen ve ekzojen kristalleri, sitokin-aracılı kartilaj 

destrüksiyonu oluşturan inflamatuar kaskadı tetikleyerek 
kristal-ilişkili artrit meydana getirir.  

 



Sinovitler 
Gut-ilişkili Sinovit/Artrit  

Patogenez 

• Uzamış hiperürisemi sonucunda, sinovyumda ve 
eklem kıkırdağında kristaller ve ürat mikrotofüsleri 
gelişir.  
 

• Büyük olasılıkla travma nedeniyle, kristaller 
sinovyal sıvıya salınır ve güçlü bir inflamatuar 
yanıt oluşturacak olaylar zincirini başlatır. 

 
                         Akut atak 

 



Sinovitler 
Kristal Sinoviti 

• Kristal sinovitinin 
tanısı: 

   - Sinovyal sıvının 
polarize ışık altında 
incelenmesi 

 
 

           



Gut  
(Monosodyum ürat) 

Sinovitler  
Kristal Sinoviti 



Sinovitler 
Kristal Sinoviti 

Psödogut 
(Kalsiyum pirofosfat) 



Sinovitler 
Gut-ilişkili Akut Sinovit/Artrit  

Morfoloji 

• MSÜ kristalleri: Uzun, ince, iğne şekilli 
                        Işığı kırmaz (birefrejan değil)  
 

• Akut dönemde: Sinovyum ve sinovyal sıvıda yoğun 
nötrofilik infiltrat  

 
 

• Sessiz dönemde: Sinovyumda ödem, konjesyon, 
arada serpiştirilmiş lenfositler, plazma hücreleri ve 
makrofajlar izlenir.  

 
*Tekrarlayan akut ataklar  Kronik artrit (Tofüs oluşumu) 



• İnflamatuar hücrelerin 
eşlik ettiği pannus 
oluşumu nedeniyle alttaki 
kıkırdak dokusu zedelenir 
ve bu bölgede kemik 
erozyonuna yol açar.  

• Ağır vakalarda, fibröz ya 
da kemikleşen ankiloz 
sonucu eklem fonksiyonu 
kısıtlanır/kaybolur. 

 

Sinovitler 
Gut-ilişkili Kronik Sinovit/Artrit  

Morfoloji 



Kronik tofüslü artritte 
sinovyum: 

 

• Eklem yüzeyinde ve 
sinovyumda görünebilen 
kristal depozitleri (tofüs) 

• Tofüs çevresinde reaktif 
fibroblastlar, 
monoonükleer inflamatuar 
hücreler ve dev hücreler 

• Sinovyum: Hiperplastik, 
fibrotik ve kalınlaşmış  

 

Sinovitler 
Gut-ilişkili Kronik Sinovit/Artrit  

Morfoloji 
 



Gut  
(Monosodyum ürat) 

Psödogut 
(Kalsiyum pirofosfat) 

Sinovitler 
Kristal Sinoviti 



Gut  
(Monosodyum ürat) 

Sinovitler 
Kristal Sinoviti 

Psödogut 
(Kalsiyum pirofosfat) 
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