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ÖZET
Orta yafll› erkeklerde oldukça s›k görülen Paget hastal›¤› ve yine ileri yafllarda görülen diffüz idiopatik iskele
t
hiperostozu hastal›¤› birlikteli¤i, hem klini¤i aç›klamak hem de Paget hastal›¤›n›n vertebral yay›l›m›n›n etiyolo
jisini aç›klamak için önemli ipuçlar› verir. Paget hastal›¤›, geleneksel tedavi fleklini alm›fl olan nonsteroid anti
inflamatuvar ilaçlar ve kalsitonin tedavisi d›fl›nda son zamanlarda bifosfanatlarla da tedavi edilmeye
bafllanm›flt›r ve sonuçlar yüz güldürücüdür.
Bu çal›flmada, Paget hastal›¤› ve diffüz idiopatik iskelet hiperostozu tan›s› alm›fl ve etidronat disody
um ile
tedavi edilmifl olan 80 yafl›nda bir olgu sunarak, ilgili literatür gözden geçirilmifltir
.
SUMMARY
The appearance of Paget’s disease which is common in middle age and diffuse idiopathic skeletal
hyperostosis which appears in the elderly in the same patient gives important ques to explain the clinical
appearance of these disease. Paget’s disease is being treated recently with biphosphanates in addition to
nonsteroid antiinflammatory drugs and calcitonin. An elderly man at the age of 80 who was diagnose of as
Paget disease and diffuse idopathic skeletal hyperostosis and treated with etidronate disodium is being
presented here.

G‹R‹fi
Paget hastal›¤› 1877 y›l›nda ilk kez Sir James
Paget taraf›ndan tan›mlanm›fl bir metabolik
kemik hastal›¤›d›r. Osteitis deformans ismini
de alan hastal›k kemi¤in yavafl seyirli, ilerleyici, bir veya birkaç kemi¤i birden tutabilen
hastal›¤›d›r (1). Genel olarak 40 yafl›n üzerindeki erkek bireyleri tutar ve ço¤u zaman baflka
bir problemin araflt›r›lmas› s›ras›nda tespit
edilir (9). Nedeni tam olarak aç›klanabilmifl
olmamakla beraber son zamanlarda paramiksovirus ailesinden yavafl seyirli virus infeksiyonlar›n›n sorumlu olabilece¤i üzerinde durul-
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maktad›r. Etkilenen kemi¤in osteoklastlar›nda
bulunan inklüzyon cisimcikleri bu yönde
düflünmeyi desteklemifltir (1). Diffüz idiopatik
iskelet hiperostozu (DISH), genifl dikensi ç›k›nt›lar, marjinal kemik proliferasyonu gibi omurgan›n çok renkli bulgularla seyreden hiperostozisidir.
Bu çal›flmada Paget hastal›¤› ve diffüz idiopatik
iskelet hiperostozu tan›l› ve Etidronat disodyum ile tedavi edilmifl olan 80 yafl›nda bir
erkek olgu sunulmufl ve konuyla ilgili olarak
literatürler yeniden gözden geçirilmifltir.
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OLGU
E.T., 80 yafl›nda erkek hasta bel ve s›rt a¤r›s›,
bel hareketlerinde tutukluk yak›nmalar› ile
klini¤imize bafl vurmufltur. Hastan›n öyküsü
yaklafl›k 20 y›l önce bafll›yordu. O dönemde
benzer yak›nmalarla klini¤imizde yap›lan fizik
bak›, laboratuvar ve radyografik tetkikleri
sonucu Paget hastal›¤› tan›s› alm›fl ve nonsteroid antiinflamatuar ilaç tedavisi ile fizik
tedavi uygulanm›fl, k›smen rahatlam›flt›r. Son
5 y›ll›k dönem içinde kalsitonin ampul ve
sprey formlar›, tedavisine eklenmifltir. Belirgin bir sabah tutuklu¤u öyküsü tan›mlam›yordu. A¤r›lar›n›n sürekli olmas›ndan ve özellikle postür de¤ifltirirken artt›¤›ndan yak›n›yordu. Öz geçmiflinde çocukken geçirilen s›tma
hastal›¤›, 1955 y›l›nda hepatit hastal›¤›, 15 y›l
önce anal fissür operasyonu, 5 y›l önce bilateral inguinal herni operasyonu öyküsü mevcuttu. Fizik bak›s›nda; servikal hareketleri tüm
yönlerde simetrik ›l›ml› k›s›tl›, belirgin a¤r›
yoktu. Sa¤ omuz hareketleri s›ras›nda kaba
krepitasyon al›n›yordu ve hareket aç›kl›¤›n›n
son aç›lar›nda a¤r› oluyordu. Alt torakal bölge
kifozu artm›fl, lomber hareketler tüm yönlerde
›l›ml› k›s›tl›yd›, antefleksiyon haricinde di¤er
tüm yönlerde a¤r› gelifliyordu. Alt torakal ve
lomber spinöz ç›k›nt›lar palpasyonla duyarl›yd›. Kalça hareketleri muayenesi s›ras›nda
belde a¤r› mevcuttu. Sakroiliak eklem muayeneleri a¤r›s›zd›. Duyu kusuru ve atrofi yoktu.
Refleksler normoaktifti. Kas gücü bak›s› ola¤and›. Kas tonüsü normal s›n›rlardayd›.

Resim 1’de görüldü¤ü gibi, LSV lateral grafi;
Vertebra korpus kemiklerde ›fl›n geçirgenli¤i
artm›flt›, D12, L1, L2 aras›nda anterior longitudinal ligaman›n ak›c› tarzda dejeneratif kalsifikasyonu (köprüleflen osteofit görünümü),
L2-L3 aras›nda ligaman kalsifikasyonun bafllang›ç belirtisi (disk mesafesinde üçgen biçimli
yap›) (11), L4 vertebra üst köflesinde yukar›
do¤ru uzanan osteofit formasyonu mevcuttu.
‹ntervertebral aral›klar ola¤and›. L5-S1 Spot
grafisinde; vertebra korpus yükseklikleri normaldi, kemiklerde ›fl›n geçirgenli¤i artm›flt›,
trabeküler yap› belirginleflmifl ve kortikal yap›
kalemle çizilmifl gibi görünüme sahipti. Resim
2’deki pelvis grafisinde; Solda linea innominatada kal›nlaflma ve skleroz, trabeküler yap›larda belirginleflme ve ›fl›n geçirgenli¤i art›fl›,
inhomojen yamal› skleroz görünümü vard›.
Bilateral iliolomber ligaman›n yap›flma yerlerinde, solda iskion pubis kollar›nda, sa¤da
belirgin olarak bilateral tuberkulum minusta
düzensiz skleroz, pubis iskion kollar›n›n aras›nda üst k›s›mda karfl›l›kl› sklerotik ç›k›nt›lar mevcuttu. Özel pozisyon SIE grafisi; Sol SIE
kapal›, her iki iliak kanat ve sol pubis iskion
kollar›nda a¤›rl›kl› olmak üzere sklerotik de¤ifliklikler izlenmekteydi. Sakroiliak eklem BT’de:
Her iki S‹E’in gerek direkt grafideki, gerekse

Yap›lan rutin biyokimyasal tetkiklerinde; hemogram ve sedimentasyon h›z›, karaci¤er fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, rutin
idrar bak›s› normal s›n›rlardayd›. Alkalen fosfataz de¤eri 456U/L (98-290 U/L) olarak tespit
edildi.
Radyografik de¤erlendirmede; Lumbosakral
vertebra grafisinin (LSV) anteroposterior görünümde; kemik yap›larda ›fl›n geçirgenli¤i artm›fl,
trabeküler yap› belirginleflmiflti. D10, D11, D12,
L1, aras›nda sa¤da ak›c› tarzda ligaman kalsifikasyonu mevcuttu, faset eklemler aç›kt›, eklem
yüzleri sklerozeydi. Bilateral sakroiliak eklem
(S‹E) kapal›yd›. Bilateral iliolomber ligaman›n
yap›flma yerlerinde irregüler skleroz mevcuttu.
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Resim 1. LSV lateral grafisinde, D12-L1 aras›nda köprüleflen ak›c› tarzda osteofit görünümü.
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BT’deki görünümü Paget hastal›¤›na sekonder
eklem aral›¤›n›n etkilenmesi olarak de¤erlendirilmiflti. Resim 3’teki, servikal grafi; C4-5, C56’da belirgin, C3-4 ve C6-7’de de var olan ak›c›
ligaman kalsifikasyon, C5-6 düzeyinde dejeneratif de¤ifliklikler mevcuttu. Omuz eklem gra-

fisi; Bilateral klavikula alt ucunda, akromionun üst ucunda, supraspinatus tendonunun
yap›flma yerinde irritatif de¤ifliklikler, subdeltoid bursa kalsifikasyonu mevcuttu. Resim
4’teki, topuk grafisi; solda belirgin bilateral
kalkaneusta aflil tendonunun yap›flma yerinde
ve plantar fasian›n yap›flma yerinde irritatif
de¤ifliklikler mevcuttu.

Resim 2. Pelvis grafisinde, solda linea innominatada kal›nlaflma ve skleroz, trabeküler yap›larda belirginleflme, inhomojen yamal› skleroz görünümü.

Resim 4. Bilateral topuk grafisinde, solda belirgin aflil
tendonunun yap›flma yerinde ve plantar fasyan›n yap›flma yerinde düzensiz de¤ifliklikler.

Resim 3. Servikal lateral grafisinde, C4-5, C5-6’da belirgin,
C3-4 ve C6-7’de ak›c› ligaman kalsifikasyonu.
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Yukar›daki muayene bulgular› ve labrotuar
verileri ›fl›¤› alt›nda hastaya Paget hastal›¤› ve
diffüz idiopatik iskelet hiperostozu tan›lar›
konulmufltur. Daha önce, hastan›n yak›nmalar›n›n bafllang›c›ndan itibaren var olan alkalen fosfataz yüksekli¤inin tedavisi amac› ile
befl y›l boyunca sürekli günde 50 IU kalsitonin tedavisi uygulanm›fl, son bir y›ld›r kalsitonin dozunun günde 100 IU olacak flekilde
artt›r›lmas›na ra¤men de¤erlerin düflmemesi
nedeni ile, son alt› ayd›r Etidronat Na 400 mg/
gün dozu ile tedavisi uygulanm›flt›r (Bkz Tablo
1). En son yap›lan kontrolünde radyografik
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Tablo 1. Kalsitonin ve Etidronat disodyum tedavileri s›ras›nda yap›lan alkalen fosfataz (Ü/L) takip de¤erleri.

Kalsitonin
Etidronat Na

1989

1990

1991

1992

1995

1996

1997

1998

469

485

387

388

429

-

-

-

-

-

-

-

-

487

237

127

bulgular›nda belirgin bir de¤ifliklik olmaks›z›n
alkalen fosfataz 177Ü/L, kemik spesifik alkalen fosfataz 1.9 Ü/L (15-41.3), osteocalsin 5
ng/ml (4-15), hidroksipirolin 5.9 mg/24 saat
(15-43) olarak bulunmufl ve hastan›n a¤r›
flikayetlerinde azalma geliflmifltir.
TARTIfiMA
Paget hastal›¤› kemik y›k›m›n›n ve yap›m›n›n
agresif seyir izledi¤i bir hastal›kt›r (13). Yap›m
ço¤u zaman y›k›mdan daha h›zl› ilerler (11).
Pagetik tutulum bölgesinde kemik a¤r›s›, en
s›k görülen semptomdur ve istirahat veya hareket ayr›m› yoktur. Pagetik bölgedeki kan
ak›m›n›n art›fl› klini¤e bu bölgedeki ›s› art›fl›
flekliyle yans›r. Yine tutulan bölgede mikrofraktürler çok s›k izlenir. Vertebral kompresyon fraktürleri, genifllemifl kemik yap›lar›n sinir
dokusuna bask›s›, de¤erlendirilmesi güç s›rt
ve bel a¤r›lar›na neden olabilir. Yap›m›n bask›n
oldu¤u tabloda alkalen fosfataz, y›k›m›n bask›n oldu¤u tabloda deoksipridinolin ve hidroksipirolin düzeyleri yüksek olarak bulunmufltur. Kemik yap›s›ndaki geniflleme ve kabalaflma, mimari yap›daki bozukluk, patogenezin
radyolojiye yans›m›fl fleklidir. Paget hastal›¤›nda en çok pelvis, femur, omurga, kafatas› ve
tibia tutulur. Üst ekstremite kemiklerinden de
klavikula, skapula, fasial kemikler, el kemikleri tutulur, ancak bunlar›n tutulumu daha
nadirdir. Paget’de s›kl›kla sakral ve iliak Paget
hastal›¤›n›n kombine tutulumu sonucu sakroiliak eklem obliterasyonu gözlenebilir. Kartilajinöz ve fibröz dokusunun afl›r› büyümesi
sakroiliak eklemin oblitere olmas›na neden
olur (6,16). Pagetik vertebra tan›s›, radyografik olarak, flu kriterlerin bir veya birkaç›n›
karfl›lanmas› ile konulur; (I) vertebra korpusunun ön arka çap›n›n art›fl› ile vertebra korpusunun kaba vertikal trabekülasyonu ve
korpus yüksekli¤inin azalmas›, (II) vertebral
endplate’in koyulaflmas› ile beraber kortekste
kar taneleri fleklinde görünüm olmas› (Resim
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çerçevesi gibi), (III) Vertebran›n masif koyulaflmas› ( fildifli vertebra). Sintigrafik incelemeler,
Paget hastal›¤›n›n erken tan›, tedavi takibi
konular›nda radyografiden daha üstün olabilecek ileri tekniklerdir. Paget tutulumunun oldu¤u alanlardaki artm›fl radyoaktif madde tutulumu, Paget hastal›¤›ndaki artm›fl kemik turnover h›z›n› ve artm›fl kan ak›m› oran›n› gösterir
(15). Olgumuzda yap›lan kemik sintigrafisi
sonucuna göre sadece iliopubik ve ilioiskial
tutulum tespit edilmifltir. Kompüterize tomografi ve benzer olarak magnetik rezonans, Paget hastal›¤›n›n özellikle pelvis eklemindeki
artiküler anormaliteler, neoplastik tutulumlar
ve nörolojik tutulumlar›n oldu¤u beyin ve spinal kord etkilenimlerini tan›mlamak aç›s›ndan yararl› tetkiklerdir (15).
DISH’de ossifikasyon spinal bölgede, anterior
longitudinal ligaman ve periferal disk s›n›r›
gibi spinan›n çevresindeki yumuflak dokularda meydana gelir (11). Extraspinal bölgeler
olarak tutulum genel olarak bilateral ve simetriktir. Pelvik anormallik olarak kemik proliferasyonu ve ligaman kalsifikasyonlar›, paraartiküler osteofitler özellikle iliak krest, iskial
tuberosita ve femoral trokanterlerde görülebilir. Kalkaneusun posterior ve inferior yüzlerindeki osteofitler ve buralardaki diffüz kortikal kal›nlaflmalar DISH’de s›kt›r (11). Ayakta
ayn› zamanda talusta, tarsal naviküler kemikte, küboidte, 5. metatarsal kemi¤in kaidesinde
de kemik art›fl› ve entesopatik de¤ifliklikler
görülebilir. Falankslarda düzensiz periostitis
ve taftal geniflleme gözlenir. Anterior patellar
hiperostosisi ve tibial tüberositan›n irregüleritesi alt ekstremitedeki de¤ifliklikler aras›nda
say›labilir. Üst ekstremite de olecranon entesofitleri, omuz ve büyük tüberosita de¤ifliklikleri el parmak ve bilek kemiklerindeki de¤ifliklikler alt ekstremitedekilere benzerdir. Tan›s›
için 3 X-Ray kriteri mevcuttur (11,12); (I) Vertebra gövdesi ve intervertebral disk bileflkesi
aras›nda belirli lokalize bir oluflum olmaks›z›n
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veya onunla beraber olarak, takip eden en az
4 vertebran›n anterolateral görüntüsü boyunca takip eden kalsifikasyon veya ossifikasyonun varl›¤›, (II) Tutulan vertebral segmentte
intervertebral disk yüksekli¤inin relatif korunmufl olmas›n›n varl›¤› ve dejeneratif disk
hastal›¤›na ait de¤iflikliklerin yani, vakum
fenomeni ve vertebra gövdesinin kenar sklerozunun yoklu¤u, (III) Apofizeal eklem kemik
ankilozunun, S‹E erozyonunun, S‹E sklerozisinin, intraartiküler kemik füzyonunun yoklu¤u. Birinci ve ikinci kriteri karfl›layan vakam›za D‹SH tan›s› konmufltur. Özellikle birinci
kriteri tipik spondilozis deformanstan ay›rmada, ikinci kriter intervertebral osteokondrisisten ay›rmada ve üçüncü kriter ankilozan
spondilitten ay›rmada faydal›d›r (11).
Paget hastal›¤›n›n t›bbi tedavisinde kullan›lan
ajanlar aras›nda, nonsteroid antiinflamatuar
ajanlar, kalsitonin ve bifosfanatlar vard›r (13).
Kalsitonin ve bifosfanatlar kemik turnover
h›z›n› azaltarak etki gösterir. Kalsitoninin, bifosfanatlara göre baz› sak›ncal› durumlar›
vard›r. En önemlisi de tedavi s›ras›nda veya
tedavi kesildikten sonra turnover h›z›ndaki
art›fl nükslerinin geliflmesi ve bu nükslerin
s›klaflmas›d›r. Ayr›ca kalsitoninin bulant› vb.
gastrointestinal yan etkileri nedeniyle de kullan›m› zor bir ilaç grubudur. Bifosfanatlar, hem
formasyonu hem de rezorpsiyonu azaltan,
oral ve intravenöz olarak kullan›labilen aktif
bifosfanatt›r (3,4). Yap›lan çal›flmalarda kemik
turnover h›z›n›n artt›¤› kemik hastal›klar›nda,
Paget hastal›¤›, yüksek turnoverl› osteoporoz,
koruyucu olarak heterotopik ossifikasyonda,
çok k›sa sürede yan›t verdi¤i görülmüfltür (3,
4). Etki önceli¤i rezorpsiyonun azalmas›nda
yatar. Formasyondaki azal›fl indirekt etkiyle
ç›kar. Üzerinde en çok çal›flma yap›lan ve ilk
denenen grup etidronat grubudur. Tedavi
s›ras›nda, kemik turnover göstergelerinin normal s›n›rlara dönmesi, kemik deformasyonlar›n›n ve nörojenik spinal sendrom semptomlar›n›n düzelmesi, tedavinin, hastal›¤›n yaln›z
ilerlemesini de¤il ayn› zamanda önceden var
olan mevcut lezyonlar›n düzelmesini de sa¤lad›¤›n› gösterir. Olgumuzdaki bifosfanat tedavisinin yaklafl›k ikinci ay›ndan bafllayan alkalen fosfataz düzeyinin düflmeye bafllamas› kemik
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turnover h›z›ndaki azalma ile aç›klanabilir
(14). Kemik turnover üzerindeki etkisi tedavi
kesildikten sonra da y›llarca sürebilir. Yan
etki olarak GIS yan etkisi ve mineralizasyon
defektinin varl›¤› unutulmamal›d›r (7). Kalsitonin tedavisi ile klinik ve laboratuvar verilerde gerileme sa¤layamad›¤›m›z olgumuzda
flu andaki bilgilerimizle Paget’de uygulanacak
Kalsitonin nazal sprey dozunun 100 ‹Ü’den
daha yüksek olmas› gerekti¤ini biliyoruz. Bu
hastada da en az›ndan 100 ‹Ü’nin yarars›z saptand›¤›n› söyleyebiliriz. Hastam›zda alt› ayl›k
etidronat tedavisi sonucu alkalen fosfataz
de¤eri normal s›n›rlar içine girmifl (237 U/L)
ve a¤r›larda azalma geliflmifltir. Tedavinin bir
buçuk y›l sonraki verilerinde alkalen fosfataz
de¤eri normal s›n›rlarda seyretmeye devam
etmektedir. Türkiye ilaç piyasas›nda, o dönem
flartlar›nda sadece etidronat disodyum etken
maddeli ilac› temin edebilmesi nedeni ile bu
bifosfanat türü ile tedaviye bafllanm›flt›r. Tedaviye olumlu yan›t›n al›nmas› ile de ilaca devam
edilmifltir. Tedavinin sonland›r›lmas›n›n onsekizinci ay› olmas›na ra¤men hastan›n serum
alkalen fosfataz de¤erleri normal s›n›rlar içinde seyretmektedir. Paget hastal›¤›n›n bifosfanatlarla tedavisinin araflt›r›ld›¤› çal›flmalarda,
di¤er son dönem bifosfanat grubu ilaçlar›n
(alendronat, tiludronat, pamidronat, risedronat
vb.) etidronat grubundan daha etkin oldu¤u
tespit edilmifltir (4,5,10). Çal›flmalardaki otörler, kalsitonin ile ve etidronat ile sonuç al›namam›flt›r. Nörojenik spinal sendromlu hastalarda ileri tedavi olarak cerrahiden önce klodronat ve rizedronat grubu bifosfanatlar›n denenmesini ve hatta mümkünse peroral formlar›n›n kullan›lmas› gerekti¤ini savunulmaktad›r (7,10). Böylece, Paget hastal›¤›n›n tedavisinde bifosfanat grubu temel etkili ilaç olarak yerleflmifltir.
Pagetik hastalarda DISH’ in görülme s›kl›¤›
Paget hastal›¤› olmayanlardan anlaml› olarak
daha yüksektir (8). Altman R.D. ve ark. (2)
290 Paget hastas›n›n 19’unda (%6.5) DISH
birlikteli¤i saptam›flt›r. Spinal paget tutulumu
olan olgularda insidans %24-40 olarak bildirilmifltir (8). DISH’te görülen osteofitik köprüleflmelerin, Paget hastal›¤›n›n vertebralar aras›nda yay›lmas›n› kolaylaflt›rd›¤› ve bu neden
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le pagetik vertebral ankiloz ile DISH birlikteli¤inin, hastal›klar›n tek tek görülme insidans›ndan daha yüksek oranda görüldü¤ünü
bildiren yazarlar vard›r (8). Bu beraberli¤in
tespitinin birkaç aç›dan önemi vard›r. Paget
hastal›¤›n›n eklem ve spina a¤r›s›na neden
oldu¤u az görülmüfltür. Paget’deki bel ve s›rt
a¤r›lar›, daha önce de bahsedildi¤i gibi ya
kompresyon fraktüründen, ya kemik genifllemesi sonucu nörolojik yap›lara bas› olmas›ndan, ya da vazkülarizasyonu artm›fl pagetik
lokalizasyonun çalma fenomeni olarak adland›r›lan olayla omurga düzeyinde nörolojik yap›lar›n kan ak›m›n› azaltmas›ndan ve bunun da
disfonksiyon yaratmas›ndan kaynakland›¤›
bildirilmektedir (14). Bu patolojik de¤iflimlerin

d›fl›nda a¤r› nedeni olabilecek belirgin bulgu
omurgan›n dejeneratif de¤iflikli¤idir. S›rt ve
bel bölgesinde yayg›n olarak görülen DISH, olgudaki a¤r› nedeni olarak karfl›m›za ç›kabilir.
Paget hastal›¤›n›n vertebral tutulumunun az
görülen bir komplikasyonu pagetik vertebral
ankilozdur (PVA). Normal bir intervertebral
eklemde paget hastal›¤›n›n bir vertebradan di¤er
vertebraya nas›l atlad›¤› tam olarak aç›klanabilmifl de¤ildir. Yap›lan retrospektif çal›flmalarda vertebral tutulumun ve yay›l›m›n DISH
beraberli¤i ile seyreden vakalarda daha s›k
oldu¤u gösterilmifltir (14). Bunun da DISH’de
görülen ligaman kalsifikasyonu ve köprüleflen
osteofitlerin yard›m› ile kolaylaflt›¤› iddia edilmifltir (14).
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