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ÖZET
Sistemik lupus eritematozu
s (SLE) tan›l› olguda uzun süreli ve yüksek doz steroid tedavisine sekonder, ayr›c
a
Gaucher hastal›¤›na sekonder geliflen multifokal osteonekrozun demonstrasyonu
.
63 yafl›nda, 15 y›ll›k SLE ve 52 yafl›nda 12 y›ll›k Gaucher hastal›¤› tan›s› olan iki kad›n olguda yayg›n al
t
ekstremitelerde kemik ve eklem a¤r›s› üzerine, alt ekstremite eklemlerine yönelik direk grafiler çekildi, osteo
nekroz saptanan bölgelere MR tetkiki uyguland›.
Bilateral kalça ve diz eklemlerine yönelik grafilerde, SLE hastas›n›n bilateral diz grafisi normal olara
k
de¤erlendirilirken, Gaucher hastas›n›n sa¤ femur distal diafezinde kemik strüktürü non homojen izlendi ve rye
yer kenarlar› sklerotik olan ufak litik sahalar görüldü. Ayr›ca kemik flaft› bu bölgede genifllemiflti. Osteonekro
zu daha iyi de¤erlendirmek için hastalara MR tetkiki uyguland›. Her iki olguda femurda yayg›n osteonekroti
k
alanlar izlendi.
Osteonekroz, kemik arter veya venlerinin çeflitli nedenlerle oklüzyonu sonucu oluflan iskemiye ba¤l›d›r. SLE’d
e
uzun sureli steroid kullan›m› ve Gaucher hastal›¤›nda Gaucher hücreleri taraf›ndan intraosseos vaskü
ler
kompresyon nedeniyle osteonekroz oluflur. Kemik ve eklem a¤r›s› olan bu tur hastalarda osteonekro
z
düflünülmelidir. MRG hastalar›n kemik semptomlar›n›n bafllang›ç ve takibinde infarkt bölgesinde dah
a
yüksek sensitiviteye ve spesifiteye sahiptir.
SUMMARY
Demonstration of multifactorial osteonecrosis established secondary to high dose steroid therapy in SLE patien
t
and in other case suffering from Gaucher’s disease.
A 63-year- old female with a 15-year history of SLE and a 52-year-old female with a 12-year history fo
Gaucher’s disease were presented with a widespread pain at the lower extremities and joint pain. Plain film
s
were taken to detect the osteonecrotic areas, which were then evaluated by MRI
.
Bilateral hip and knee joint plain films were performed. The plain films appeared normal in SLE patien
t
whereas a non-homogeneous bony structure of multiple lytic lesions with sclerotic margins was seen in eth
distal diaphysis of the right femur in Gaucher’s patient. MRI was performed in both cases for better evaluatin
g
the osteonecrotic lesions.
Osteonecrosis is a result of bone ischemia caused by vascular occlusion following many causes. Within thes
e
causes is long-term steroid therapy in SLE patient and intraosseous compression of vessels with Gaucher cell
s
in Gaucher’s disease. Therefore in such patients with bone and joint pain, osteonecrosis should be suspected
.
MRI has super ability in follow up infarct lesion with high sensitivity and specificity
.
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Osteonekroz, kemik arter ve venlerinin çeflitli
nedenler ile oklüzyonu sonucu oluflan iskemiye
ba¤l›d›r. Osteonekroz spontan olabilece¤i gibi
steroid kullan›m›, renal transplantasyon, alkolizm, hemoglobinopati, Sistemik lupus eritematozus (SLE), Gaucher hastal›¤› ile birlikte de
bulunabilir (1).

Olgu 1

Spontan osteonekroz orta yafll› kad›nlarda predominant olarak dizde yük tafl›yan medial femoral kondili etkiler. Ancak medial ve laterel tibial
plato ve lateral femoral kondilde etkilenebilir.
Tibiada osteonekrotik tutulum yine yük tafl›yan
yüzeylerde önceliklidir (2,3). Steroide ba¤l› osteonekroz, spontan oluflan osteonekroza göre daha
büyük olmaya meyillidir. Tibial platoda oluflan
osteonekroz femoral kondilde oluflan osteonekroz ile benzer görünümdedir. Hastalar›n klini¤inde 2-3 ayl›k fliddetli a¤r› vard›r. Sonraki problemler osteoartrit oluflmas› ile ilgilidir. Lezyon
kondilin %50’den fazlas›n› kapsar ve uzunlu¤u
5 cm veya üstünde ise büyük lezyon olarak
klasifiye edilir. Bunlarda s›kl›kla radyolojik kollaps bulgular› izlenir. Küçük lezyonlarda (3,5
cm’den az veya kondilin %50’den az›n› kapsayan) minimal radyolojik sekel bulunur.
Konvansiyonel radyografi skleroz ve kemik kollaps›n›n olmad›¤› erken evrelerde çok sensitif
de¤ildir. Kemik infarkt›n›n manyetik rezonans
görüntüleme (MRG) bulgular› karakteristiktir.
T1 a¤›rl›kl› sekanslarda kenarlar› serpanginöz
tarzda hipointens, santrali kemik ili¤ine ba¤l›
hiperintens olarak izlenir. T2 a¤›rl›kl› sekanslarda daha fazla kimyasal flift artefaktlar›na ba¤l›
hiperintens izlenir. ‹ntra venöz kontrast kullan›m›nda kemik infarkt alanlar›na hafif kontrast
tutulum mevcuttur (4). Bazen osteonekrotik foküs
kemik ili¤i ödemi ile beraberdir. Bu paternde
nekrotik foküs T1A’da ve T2A’da hipointens
özelliktedir. Bu hastalarda kemik ili¤i ödemi,
nekrotik lezyonun boyutunu ölçmeyi zorlaflt›rabilir. Osteonekrotik foküs kemik ili¤i ödeminin
olmad›¤› durumda MRG ile kolay farkedilebilir.
Hastal›¤›n erken döneminde nekrotik fokus T2A,
ya¤ bask›l› T2A veya STIR imajlarda farkl› derecelerde hiperintens izlenir. Konvansiyonel radyografinin negatif oldu¤u zamanlarda bile osteonekrotik alan T1A ve T2A’da düflük sinyal
intensiteli olarak izlenir.
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52 yafl›nda bayan hastada 12 y›l önce kar›n
a¤r›s›, kar›nda flifllik flikayeti nedeni ile gitti¤i
doktor taraf›ndan karaci¤er ve dalak büyümesi
oldu¤u saptanm›fl. Hastaya karaci¤er, kemik
ili¤i ve deri biyopsisi yap›lm›fl ve Gaucher
(adult tip) tan›s› alm›flt›r. Hastada 2 y›l sonra
ciltte kolay morarma, kalçalarda a¤r› flikayeti
bafllam›fl. Yap›lan muayenesinde kalça ve di¤er
eklem ROM aç›k, eklemlerde flifllik, effüzyon, ›s›
art›m› olmad›¤› saptanm›flt›r. Sedimentasyon
h›z› 55 mm/h, Romatoid faktör, CRP negatif
ve di¤er labaratuar tetkikleri normal olarak
saptanm›flt›r.
Olgu 2
63 yafl›nda bayan hasta eklemlerde a¤r›, atefl,
yorgunluk, yüzde kelebek tarz› k›zar›kl›k yak›nmalar› ile hastaneye baflvurdu. Yap›lan tetkiklerde dizlerde bilateral effüzyon, ds DNA (+),
sedimantasyon yüksekli¤i (70 mm/h) saptand›. SLE tan›s› alan hastaya steroid tedavisi
verildi.1,5 y›l sonra diz a¤r›s› nedeni ile MRG
çekildi.
RADYOLOJ‹K BULGULAR
Her iki hastaya direkt grafi ve MRG çekildi.
Gaucher saptanan hastan›n direkt grafisinde
femur distal diyafizinde kemik strüktürü,
nonhomojen yer yer sklerotik olup, içerisinde
ufak litik sahalar izlenmektedir. Kemik flaft›
bu bölgede genifllemifltir. Gaucher’li hastan›n
MRG’sinde femurda keskin s›n›rl› T1A’da hipo,
T2A’da hiperintens alanlar izlendi. Ancak epifizler korunmufltur. Kontrastl› kesitlerde kemik
ili¤inde hafif kontrast tutulumu sa¤lanm›flt›r
(fiekil 2a,b).
SLE’li hastan›n direkt grafileri normal olarak
de¤erlendirildi. MRG’de solda daha yo¤un bilateral dizde osteonekroza ba¤l› T1A’da (sagittal: TR 640/25) keskin s›n›rl› serpenginöz
metofizyoepifizyel kenarlar› hipo, merkezi hiperintens alanlar izlendi. T2A (sagittal: GE TR
1220/TE 28/FA 28) sekansta belirgin heterojen hiperintens lezyonlar izlendi.
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fiekil 1.
Gauche hastas›n›n femur direkt grafisinde kemik flaft›
genifllemifl, kemik strüktüründe serpenginöz sklerotik ve
litik alanlar. Hastada 2 y›l sonra ciltte kolay morarma,
kalçalarda a¤r› flikayeti bafllam›fl.

A

B

fiekil 2. a) Sagital T1 A’l› prekontrast MRG; Femurun metafizodiafizinde hipointens s›n›rlar› net seçilen kemik infarkt
alanlar›. b) post kontrast Sag. T1 A’l› MRG’de infarkt alanlar› minimal kontrast tutulumu göstermifl.
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TARTIfiMA
Osteonekroza neden olan de¤iflik etiyolojilerden
baz›lar› uzun süreli steroid kullan›m›, alkol
al›m›, hemoglobinopati ve Gaucher hastal›¤›d›r (4).

fiekil 3. Sagital T2 A MRG; Metafizodiafizyel bölgede medullada heterojen hiperintens kemik infarkt alanlar›.

Gaucher hastal›¤›nda glikoserebrosidler kanda
makromoleküller fleklinde tafl›nan glikoserebrosid yüzeyinde durur ve bu moleküller vücudun
fagositik hücreleri taraf›ndan özellikle karaci¤er, dalak ve kemik ili¤inde fagosite edilir.
Metobolize olmam›fl glikoserebrosid akümülasyonu normal hematopoetik dokunun yerini
al›r. Bu da kemikte k›r›k generalize osteopeni,
kemik ve kemik ili¤inde infarkt, osteonekroz,
epizyodik kemik a¤r›lar›na neden olur (5).
‹naktive sar› kemik ili¤inin yerini aktive k›rm›z›
kemik ili¤inin almas› sonucu oluflan diffüz
global proçes kemik ili¤inde sentrifugal büyümeye neden olur. Bu proçes ciltte visseral
hastal›¤› olan yafll› hastalarda a¤r›s›z naturde
olup, komplikasyona sebep olabilir (6). Kronik
nöropatikayan adult form her yaflta olabilir.
Bu formda kemik ve deri tutulumlar› ile birlikte hipersplenizm bulunur. Femur en s›k tutulan kemiktir ve kalça eklemi en s›k semptom
veren eklemdir. Klinik olarak kemik a¤r›l›
hastalar konfüse osteomiyelit tablosunu taklit
edebilir. Genel olarak Gaucher’li hastalarda
sedimentasyonda yükseklik, düflük atefl izlenir.
Fizik muayenede kalçada ve uyluk bölgesinde
eritem bulunur. Femoral osteonekroz s›k komplikasyonlar›ndand›r. S›kl›kla eklem replasman› ile tedavi edilir.
Kemik infarkt›na neden olan baflka bir sebep
de steroid kullan›m›d›r. Avasküler nekrozda
direkt grafi bulgular› diametafiz ve subartiküler bölgelerde, infarktl› alan serpenginoz sklerotik alan ile çepeçevre sar›l›r (1-7). Bu görünüm
eski kemik trabekülleri üzerine biriken yeni
kemik trabeküllerine ba¤l›d›r. ‹nfarkt alan›n›n
merkezinde nispeten lüsent izlenen alan genellikle osteoklastik rezorbsiyona ba¤l›d›r.

fiekil 4. SLE’ l› hastan›n Koronal T1A MRG. Uzun süre
steroid tedavisine ba¤l› multipl kemik infarkt›
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‹nfarkt sonras› baz› hastalarda, eski infarktl›
korteks vital periosteoum ile sar›l›p kemik
içinde kemik görünümü oluflabilir (2). Bu bulgu
gaucher, sickle cell osteomyelit de oluflabilir.
Kan kültürü ile osteomyelitten, hemoglobin
elektroforezi ile sickle cell hastal›¤›ndan ay›r›c›
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tan› yap›labilir. Ayr›ca klinik olarak tokseminin olmamas› osteomyelitten uzaklaflt›r›r.
Gaucher’de kaba yama tarz›nda T1A ve T2A’da
düflük sinyal intensitede alanlar bulunur.
STIR imajlarda intensitede artma saptanmaz
(gliko serebrosit komponentli Gaucher hücreleri T2A relaksasyon zaman›nda k›salmaya
sebep olur). Gaucher’li hastalarda kemik ili¤i
de¤ifliklikleri özellikle aksiel iskelet, pelvis ve
uzun kemiklerin metafizlerinde izlenir. Hastal›¤›n ilerlemifl oldu¤u dönemlerde distalde generalize tutulum olur. Distal femurda erlenmayer deformitesi karakteristiktir (8).
Tan›mlanan iki olguda Gaucher ve uzun süreli
steroid kullan›m öyküsünün bulunmas›, osteonekroz geliflimi aç›s›ndan literatür bilgileri
uyumluluk göstermifltir. Kalça bölgesindeki
lezyonlar genelde femur proksimalinde geliflirken bizim vakalar›m›zda osteonekroz femur
distali ve tibiada tutulum fleklinde izlenmifltir.
MRG bulgular› direkt grafiye göre avasküler
nekroz teflhisinde daha üstündür. Kemik
infarkt› genellikle metafizyel yerleflimli olup,

epifiz ve diafizyel lokalizasyonda da bulunabilir. Kemik infarkt›n›n karakteristik MRG bulgular› ise; T1A’da reaktif kemi¤e ba¤l› kenarlarda hipointens, ya¤l› kemik ili¤ine ba¤l›
ortada hiperintens alan bulunur. T2A’da ise
kimyasal flift artefakt›na ba¤l› infarkta paralel
hiperintens çizgiler mevcuttur. ‹ntra venöz
kontrast enjeksiyonu sonras› kemik infarkt
alanlar›nda hafif tutulum izlenir.
SONUÇ
Osteonekroz kemiklerde vaskülarizasyonun
yetersizli¤ine ba¤l› bir klinik durumdur. En
önemli nedenler travma, steroid kullan›m›,
kollagen vasküler hastal›klar, alkolizm, hemoglobinopati ve Gaucher hastal›¤›d›r. Sonuç olarak kronik hastal›¤› veya uzun süreli steroid
kullan›m› öyküsü olan, kemik ve eklem a¤r›s›
bulunan olgularda osteonekroz akla gelmeli ve
direkt radyodrafi çekilmelidir. Semptomatik
eklemlerde ve osteonekroz alanlar›n›n direkt
radyografiye yans›mad›¤› kuflkulu durumlarda MRG tetkiki yap›lmal›d›r.
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