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ÖZET
Spondiloepifizyal displazi tarda ilk kez Jacobsen taraf›ndan tan›mlanan ve ço¤unlukla X‘e ba¤l› resesi
f
kal›t›m gösteren nadir bir hastal›kt›r. Hastal›¤a ait ilk belirtiler çocukluk ça¤›nda bafllar. Omurga ve un
uz
kemiklerin epifizlerindeki tutuluma ba¤l› boy k›sal›¤› ve erken osteoartrit izlenmektedir. Bu yaz›da spondilo
epifizyal displazi tarda tan›s› koydu¤umuz bir olgu tart›fl›lm›flt›r
.
SUMMARY
Spondyloepiphyseal dysplasia, first described by Jacobsen and mostly inherited by X linked recessive way si
a very rare disorder. The onset of the semptoms of the disease starts at childhood. Due to involvementf o
skeletal and long bones, premature osteoarthritis and short stature are observed. In this report, a cas
e
diagnosed as spondiloepiphyseal dysplasia tarda is discussed.

G‹R‹fi
Kemik displazileri oluflturduklar› kas iskelet
sistemi komplikasyonlar› nedeniyle fiziyatri
prati¤inde nadir de olsa karfl›laflt›¤›m›z bir
grup hastal›kt›r. Bunlardan baz›lar› farkl›
kal›t›msal özellikler tafl›maktad›r. Rubin taraf›ndan yap›lan kemik displazilerinin dinamik
s›n›fland›rmas›na göre epifize ait patolojiler
epifizyal hipoplazi ve epifizyal hiperplazi olmak
üzere iki ana grupta incelenmifltir. Normal epifiz
kartilaj oluflumunun veya epifiz merkezinin
ossifikasyonunda bozuklukla karakterize olan
epifizyal hipoplazinin bir alt grubu spondiloepifizyal displazilerdir (SED). SED ise üç ayr›
klinik formla karfl›m›za ç›kmaktad›r: 1- SED
konjenita, 2- SED tarda, 3- Progresif artropati
ile seyreden SED tarda (1).
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SED tarda; ço¤unlukla kal›t›msal olarak X‘e
ba¤l› resesif geçifl göstermekte ve dolay›s›yla
erkekler daha büyük oranda etkilenmektedir.
Hastal›k genellikle spinal büyümenin gecikmesi sebebiyle 5 ile 10 yafllar› aras›nda farkedilir. Omurgada lomber bölgede hem üst hem
alt vertebra son plaklar›nda platispondili ve
deve hörgücü fleklinde kabar›kl›k saptanmas›
karakteristiktir. Di¤er bulgular aras›nda büyük
eklemlerin epifizlerinde hafif düzleflme yer
almaktad›r. Pelvisin derin ve dar konfigürasyonu nedeniyle kalçalarda özürlülük yapan
erken dejeneratif osteoartritik de¤ifliklikler
hemen hemen her zaman mevcuttur (2,3).
Bizde kliniklerimizde nadirde olsa görülebilece¤ini düflündü¤ümüz SED tarda tan›l› bir
olguyu radyolojik bulgular› eflli¤inde sunduk.
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Olgumuz 21 yafl›nda erkek hastayd›. ‹zmir
Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Poliklini¤ine bel ve
her iki kalçada belirgin olmak üzere, boyunda, omuzlarda, dirseklerde, ayak, ayak bileklerinde a¤r› ve yürümede güçlük yak›nmalar›
ile baflvurdu. Hastam›z›n ilk yak›nmalar›, 7-8
yafllar›nda ortaya ç›kan kalça a¤r›lar› olmufl.
1-2 y›l içinde kalça a¤r›lar›na bel a¤r›s›, kollarda ve bacaklarda yayg›n eklem a¤r›lar› eklenmifl. Beraberinde eklem bölgelerinde flifllik,
k›zar›kl›k ve ›s› art›fl› tariflemiyordu. A¤r›lar›
nedeniyle topallayarak yürüdü¤ünü, yafl›tlar›yla birlikte futbol gibi oyunlar› oynayamad›¤›n›, çabuk yoruldu¤unu, ayakta uzun süre
kalmakla veya yürümekle bel a¤r›lar›n›n fliddetlendi¤ini ve istirahatle a¤r›lar›n›n azald›¤›n› belirtiyordu. Olgumuz sabah tutuklu¤u
tan›mlam›yordu. 20 yafl›na kadar bu yak›nmalar› nedeniyle herhangi bir sa¤l›k kurulufluna
baflvurmam›fl. Askerlik e¤itimine bafllad›¤›
dönemde günlük sporlar› yapamad›¤› için
doktora sevkedilmifl. Yap›lan muayene ve radyolojik tetkik sonuçlar›yla bilateral do¤ufltan
kalça ç›k›¤› tan›s› alm›fl ve askerli¤i sonland›r›lm›fl.
Soygeçmifli sorguland›¤›nda; anne, baba ve
sekiz kardeflinin sa¤ ve sa¤l›kl› oldu¤u, anne
ile baba aras›nda akrabal›k bulunmad›¤› ve
ailedeki erkekler içinde en k›sa boylu kiflinin
hastam›z oldu¤u ö¤renildi. Sistem sorgulamas›nda önemli bir özellik belirtilmedi. Olgunun T.A. 120/70 mmHg, nab›z 76/dk, lokomotor sistem d›fl›ndaki sistemlerin fizik muayeneleri ve mental durumu ola¤an bulundu.
Ölçümlerinde boyu 167 cm, kulaç boyu 166
cm (orta parmak uçlar›ndan yap›lan ölçümde)
bulundu. Boyun fleksiyon ve rotasyonlar› a¤r›l› ve k›s›tl›yd›. Her iki omuzun tüm yönlere
hareketleri a¤r›l›yd›. Her iki kalçan›n tüm
yönlere hareketleri a¤r›l› ve internal rotasyonlar› k›s›tl›yd›. Olguda lomber lordoz düzleflmifl
olarak bulundu. Baflkaca kas iskelet sistemine ait bir deformiteye rastlan›lmad›. Olgumuzun yap›lan nörolojik muayenesi ola¤an s›n›rlarda de¤erlendirildi. Olgunun yapt›r›lan laboratuvar incelemesinde, rutin kan ve idrar tet
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kikleri, serum elektrolitleri, karaci¤er, böbrek,
tiroid ve paratiroid fonksiyonlar› ile ilgili biyokimyasal testleri normal s›n›rlar içinde bulundu. Grup aglütinasyon testleri ve coombs‘lu
brucella aglütinasyon testi olumsuzdu. Hemoglobin elektroforez ve periferik yayma de¤erleri normal s›n›rlarda bulundu. Servikal, dorsal ve lumbosakral lateral grafilerinde (Resim
1-3) tüm vertebralarda yaflla uyumlu e¤im
oluflmam›flt›. Vertebra son plak posteriorlar›nda schmorl nodülü ile uyumlu bas› belirti-

Resim 1. Olgumuzun servikal lateral grafisi.

Resim 2. Olgumuzun dorsal lateral grafisi.
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leri mevcuttu. Geçifl vertebralarda (T9-L1) yükseklik kay›plar› vard›. Pelvis A-P grafisinde femur
boynu aç›lar› azalm›fl ve asetabular fossa s›¤laflm›flt› (Resim 4). Atlantoaksial BT normal
s›n›rlarda de¤erlendirildi (Resim 5). Yap›lan
ekokardiografik incelemede bir patoloji saptanmad›. Klinikte yatt›¤› süre içerisinde a¤r›lar› için on gün süreyle Etodolak 800 mg/gün
dozunda medikal tedavi verildi. Hastan›n boyun,
s›rt, bel ve kalça eklemlerine toplam 15 seans
yüzeyel ›s›t›c›, ultrason ve interferans ak›m
uyguland›. Germe ve güçlendirme egzersizleri
ö¤retildi. ‹zlemde gereksinim oldukça basit analjezik (parasetamol) kullanmas› önerildi.
TARTIfiMA
Resim 3. Olgumuzun lumbosakral lateral grafisi.

Resim 4. Olgumuzun pelvis AP grafisi.

Resim 5. Olgumuzun atlantoaksial BT‘si.

Cilt 7,

Say› 3-4,

Temmuz-Ekim 2001

Kemik ve eklem displazileri grubunda yeralan
hastal›klar zaman zaman karfl›m›za romatolojik semptomlar veya komplikasyonlarla ç›kmaktad›r (1). Spondiloepifizyal displaziler (SED) üç
ana grupta incelenirler: SED konjenita, SED
tarda ve progresif artropati ile seyreden SED
tarda (SEDT-PA). Görülme s›kl›¤› milyonda 1-2
olan SED konjenita formunun hem otozomal
dominant hem de otozomal resesif kal›t›m gösterdi¤i bildirilmifltir (4). Klinik ve radyolojik
de¤ifliklikler s›kl›kla yafla ba¤›ml›d›r ve do¤umda farkedilmez. Epifizlerin ortaya ç›kmas›nda
gecikme ile gövde ve ekstremite k›sal›¤›, yar›k
damak, bas›k yüz, eklem k›s›tl›l›klar›, kifoskolyoz, platispondili, odontoid hipoplazi, myopi,
belirgin koksa vara, skapula kareleflmesi, genu
varum veya valgum ve ekinovarum deformiteleri görülebilir (1,3). Aile bireyleri aras›nda
benzer yak›nmalar›n sadece olgumuzda görülmesi, 7-8 yafl›na kadar hiçbir yak›nmas›n›n
olmamas› bizi konjenita formundan uzaklaflt›rd›.
SEDT-PA; 3-8 yafllar› aras›nda ortaya ç›kan ve
otozomal resesif kal›t›m gösteren formudur.
Romatoid artritle (RA) kar›flabilen bu tipinde
özellikle ellerde olmak üzere birçok eklemde
a¤r›, flifllik, sertlik ve kontraktür geliflir. Klinik
olarak RA’e benzemesine ra¤men laboratuvar
de¤erlerinin normal s›n›rlar içinde olmas› ve
radyolojik bulgular›n›n farkl› olmas› ay›r›c›
tan›da kolayl›k sa¤lamaktad›r. Vertebra cisimlerinin ön k›sm›nda defektif ossifikasyon
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görülebilir. Proksimal femur epifizlerindeki
geniflleme femur boyun k›sal›¤›na efllik eder.
Bunun sonucu epifizyal düzleflme ve sekonder
osteoartrit belirgin hale gelir. ‹lerleyici eklem
hastal›¤› ve kontraktürler özürlülü¤e yol açar
(3,5). Olgumuzda el tutuluflunun olmamas› ve
el grafilerinin normal oluflu bizi SEDT-PA formundan uzaklaflt›rd›.

lar olgumuzda SED tarda tan›s›n› desteklemektedir. SED tarda formuna efllik eden ek
patolojiler literatürde; korneal opasiteler, aort
yetmezli¤i, odontoid proçes anormallikleri sonucu geliflen nörolojik sekeller ve nefrotik
sendrom olarak bildirilmifltir (6,8-10). Olgumuzda bu patolojilere ait bulgular saptanmad›.

1939 y›l›nda Jacobsen taraf›ndan ilk kez
tan›mlanan SED tarda‘n›n görülme insidans›
milyonda 2 olarak bildirilmifltir. SED tarda‘l›
vakalar›n ço¤unda X’e ba¤l› resesif kal›t›m söz
konusudur. Bu bozuklu¤a sebep olan lokusun Xp22 bölgesinde yer alabilece¤i bildirilmifltir (6). Ayr›ca hem otozomal dominant
hem de otozomal resesif kal›t›mla seyreden
geç bafllang›çl› SED’ler bildirilmifl ve X’e ba¤l›
tipinden klinik olarak farks›z oldu¤u rapor
edilmifltir (6,7). SED tarda; spinal büyümenin
gecikmesi nedeniyle 5-10 yafllar› aras›nda farkedilir. Kalça ve s›rt a¤r›lar› s›kt›r ve bu durum
eriflkinlerde belirgindir. K›sa boya ra¤men
ekstremiteler ve yüz normaldir. Radyolojik
bulgular omurgada özellikle lomber bölgede
daha fazla görülme e¤ilimindedir. Vertebralar›n üst ve alt son plaklar›nda deve hörgücü
fleklinde kabar›kl›k ve platispondili saptanmas› karakteristiktir. Büyük eklemlerin epifizlerinde hafif yass›laflmalar izlenmektedir.
Pelvisin derin ve dar konfigürasyonu nedeniyle kalçalarda özürlülük yapan erken dejeneratif osteoartritik de¤ifliklikler hemen hemen
her zaman mevcuttur (2,3). Olgumuzun erkek
olmas›, anne ile baba aras›nda akrabal›k bulunmamas› ve ailede baflka hiç kimsenin etkilenmemifl olmas› X‘e ba¤l› kal›t›m› desteklemektedir. Yak›nmalar›n bafllang›ç yafl›, göreceli k›sa boyu, tüm vertebral kolonda ve her
iki kalça ekleminde izlenen radyolojik bulgu

Ay›r›c› tan›da ele ald›¤›m›z multiple epifizyal
displazi sendromunun otozomal dominant
kal›t›m göstermesi ve hastal›¤›n omurga tutulumundan çok periferal eklem tutulumuyla
seyretmesi bizi bu tan›dan uzaklaflt›rd›. Bir
baflka sendrom Kniest displazi tan›s›n› ise bu
hastal›¤a özgü çökük nazal köprü, myopi ve
katarakt gibi oküler anormallikler ve odontoid
hipoplazi gibi radyolojik özelliklerin olgumuzda bulunmamas› nedeniyle ekarte edildi. Periferal eklemlerde ileri epifiz displazisi ve fliddetli platispondili ile seyreden Morquio’s hastal›¤›n›n ve yayg›n enkondral kemik oluflumunda bozukluk ile seyreden akondroplazinin
do¤umsal anomaliler olmas› bizi bu tan›lardan uzaklaflt›rd›.
SED’li olgularda tedavi seçenekleri s›n›rl› ve
yaklafl›mlar semptomatiktir. Büyükgebiz ve
arkadafllar›n›n bu konuda yapt›klar› çal›flma
umut vericidir. Büyüme ça¤›nda tespit edilecek olgularda büyüme hormonu ve anabolizan steroidlerle olumlu sonuçlar al›nabilece¤ini bildirmifllerdir (11). K›s›tl› eklem gruplar›na yönelik germe ve güçlendirme egzersizleri, sekonder osteoartrit geliflen olgularda
uygun fizik tedavi ajanlar›n›n kullan›m› temel
tedavi prensipleridir. Konservatif tedavilere
cevaps›z olgularda özellikle kalça eklemlerine
yönelik osteotomi ve protez ameliyatlar› önerilmektedir (12).
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