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ÖZET
Diffüz İdiyopatik İskeletal Hiperosteozis, spinal entezopatiler arası nda yer alı r. Anterior longitüdinal ligamanın
enflamasyonu ve ossifikasyonu ile seyreden ilerleyici bir. hastal ıktı r. Tanı radyolojik incelemeler ile konur
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S ını umuzcla 2000 y ılında kliniğimize ba şvuran 61 ve 62 yaşlarında 2 erkek olgu değerlendirildi. Her iki olgumuzda yutma güçlü ğü ve boyun a ğrısı yakılması ile kliniğimize ba şvurdu. Olguların klinik tabloları ve radyolojik incelemeleri de ğerlendirilerek yapı larak; diffüz idiyopatik iskeletal hiperosteozis tan ısı konan olgular literatür
ışığında gözden geçirilmiştir
Anahtar kelimeler: Forestier hastalığı , yutma güçlü ğü, boyun ağrısı
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SUMMARY

pe

Forestier Disease (Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperosteosis) tales port in entesopathies. It is a progressive disease with the inflammation and ossifications of the anterior longitudinal ligament. Diagnosis is made radiologically.
In our presentation, a 61 years old male and a 62 years old male who consulted to our hospital at 2000 were
evaluated. Both cases complained of dysphagy and neck pain. Cases diagnosed as Forestir Disease according
radiological investigations and clinical picture were looked over according to the literature.
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GİRİŞ

Spinal entezopatiler, omurga yap ısına katılan paraspinal ve ekstra-aksiyel ligamantöz yap ıların enflamasyonu ile seyreden ilerleyici bir hastal ık grubudur
( 1 °,11 ). Bunlardan diffüz idiopatik iskeletal hiperosteozis (D İİ H) ilk kez Forestier ve Rotes-Querol tarafından tan ımlanmıştır (8,10,11) .
Görülme s ıklığı yaş a ve toplumlara göre de ğişir.
* Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi II. Nöro şirürji Klinigi
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Uzakdoğu toplumlarında daha s ıktın 40 yaş öncesinde görülme sıklığı % 3-6 olmas ına karşılık 5 ve 6.
dekadlarda % 12-15 düzeyine kadar ç ıkmaktadır.
Otopsi serilerinde ise % 6-12 s ıklıkta rastlanm ıştır
(1,6,10,11) .

Foramen magnumdan sakruma kadar uzanan Anterior longitudinal ligaman ın (ALL) enflamasyonu
ile seyreden dejeneratif sürecin sonucunda ossifikasyon ortaya ç ıkar; bu sürece posterior longitüdinal
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ligaman (PLL), ligamantum flavu ııı ve disk mesafesi
de kat ılabilir. Tanı radyolojik incelemeler ile konur
(1,4,6,8,10,11) .
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DİİH'de ALL'nın ossifikasyonu sonucunda omurganın hareket yeteneği ve stabilitesi bozulur; böylece
sabah sertli ği ve ağn belirgin olmak üzere, hareket ve
aktivite ile ilgili yakınmalar ön plana ç ıkar (1-4,8-11).
Dİİ H'n ı n sürecine PLL ve/ve ya ligamantum flavum
da kat ılabilir; bu durumda parestezi, güçsüzlük gibi
nörolojik yakınmalar ile birlikte miyelopati bulguları
ortaya ç ıkabilir (6-9).
°mut-Q-anın kendi işlevini ilgilendiren ornurga
(spinal rijidite) ve a ğn DİİH olgularının en sık
rastlanan yak ınmasıdır ( 3,8 '9 Bu bulgular ile beraber
hipertrofiye u ğrayarak ossifiye olan ALL çevre dokulara bas ı yapar ve buna ili şkin bulgular verebilir
(39- I I Ösefagusa bas ı sonucunda ortaya ç ıkan yutma güçlü ğü bunlardan en sık rastlan ılanıdır ( 14,9
).

).

).

OLGU 1
62 yaşında erkek olgu; boyun a ğrısı ve yutma güç,-

Resim 2. Ayn ı olgunun servikal MRI incelemesinde korpuslardan geli şen ossifiye yap ı lar gözlenmekte, omurilikte herhangi bir patoloji gözlenmedi.

lüğü yakınması ile kliniğimize başvurdu. Olgu sıvı
besinleri yutabiliyor ancak kat ı besinleri yutmakta
ileri derecede zorlan ıyordu. Olgunun özgeçmişinde 2
ay önce geçirilmi ş miyokard enfarktüsü öyküsü olup
sistemik muayenede dakikada 2-3 kez olan ventriküler ekstrasistolleri saptand ı. Diğer sistemler ile
ilgili olumsuz muayene bulgusu saptanmad ı. Nörolojik muayenesi doğal olarak değerlendirildi. Yap ılan
radyolojik tetkiklerinden direkt servikal grafilerde
C4 ve C5 düzeyinde omurgan ın ön yüzünde; omurlann gövdelerinden ç ıkan ve öne do ğru uzanan kemik yapılar gözlendi (Resim 1). Servikal MRI incelemesinde omurilik basısına neden olabilecek patolojiye rastlanmad ı (Resim 2). Olguya cerrahi tedavi
planlandı ancak dahiliye ve anestezi konsültasyonları nda olgunun miyokard enfarktüsü öyküsü nedeni
ile kardiyovasküler sistemin stabil olana kadar ope57
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Resim 4. İ kinci olgunun servikal BT incelemesinde anterior
longitüdinal ligaman ı n ossifikasyonuna ek olarak posterior
longitüdinal ligamanda da ossifikasyon gözlenmektedir.

cy

a

sim 3) C6 ve C7 düzeyinde ösefagusun öne do ğru açı
yaptığı ve yer de ğiştirdiği gözlendi. Bu düzeyde ösefagusa kemik yapıdan kaynaklanan arkadan bas ı saptandı ve pasaj ın engellendi ği gözlendi. Servikal BT'de
(Resim 4) omurun ön yüzünde ossifikasyon ile birlikte PLL'de de ossifikasyon gözlendi. Cerrahi tedavi
planlandı ancak operasyon önerisini kabul etmedi;
konservatif tedaviye al ınarak taburcu edildi.

pe

Resim 3. İ kinci olgunun kontrast madde verilerek yap ı lan
üsofagogratisinde ossifiye yap ı lar tarafı ndan pasaj ı n engellendi ğ i güzlenmektedir.

rasyonun ertelenmesi önerildi; olgu konservatif tedaviye alınarak düzenli poliklinik kontrollerine gelmek
üzere taburcu edildi.
OLGU 2

61 yaşında erkek olgu; boyun a ğrısı ve yutma güçlüğü yakınması ile kliniğimize başvurdu. Olgu sıvı
besinleri rahat yutabiliyor ancak 2 ayd ır katı besinleri
yutmakta zorlandığını ifade ediyordu. Olgunun nörolojik muayenesi do ğal olarak değerlendirildi, yutma
güçlüğü dışında diğer sistemler ile ilgili yak ınması
yoktu. Yapılan radyolojik tetkiklerinden direkt servikal grafilerde C4, C5 ve C6 düzeylerinde, omurgan ın
ön yüzünde yerle şen, omurlann gövdelerinden öne
doğru uzanan kemik yap ılar gözlendi. Kontrast madde verilerek yapılan ösefagografi incelemesinde (Re58

TARTIŞMA

DİİH Forestier ve Rotes-Querol taraf ından tanımlanmıştır (8,10,11). Foramen magnumdan sakruma kadar
uzanan ALL'nın enfiamasyonu ile seyreden dejeneratif sürecin sonucunda ossifikasyon ortaya ç ıkar; bu
olaya PLL ve/ve ya ligamantum flavum ossifikasyonu da eşlik edebilir (6,7,10,11). DİİH omurganın her
düzeyinde ortaya ç ıkmakla birlikte üst lomber bölgede daha çok, üst torakal ve servikal bölgede daha
az sıklıkta rastlanmaktad ır (6,10,11). İleri yaşlarda
görülme s ıklığı % 20-30'a kadar ç ıkmaktadır ve bunların birçoğu asemptomatiktir (1,6,10,11).
Enfiamasyon ve ossifikasyon sürecine kat ılan yapıların anatomik özelliklerine bağlı olarak yakınma ve
bulgular değişiklik gösterir (1-4,8,9). Ossifiye olan
ALL'nin osteofitik bas ı bulguları ortaya çıkabilir.
Bunlardan ösefagusa bas ı ile yutma güçlü ğü sık rastTolanılan bir çevresel bas ı bulgusudur
).
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rasik çıkış sendromuna da rastland ığına ilişkin yayınlar vardır (8) .

olduğu ösefagus bas ısına işaret eder ve bu olgularda
anterior yakla şım ile ossifiye olan ALL cerrahi olarak çıkartılarak yutma güçlü ğü ortadan kaldırılabilir

DİİH'in diğer spinal ligamanlar ın ossifikasyonu ile
birlikte görülebildi ğine ilişkin yayınlar vardır
(1,3,5,7,9,10,11). ALL ossifikasyonuna e şlik eden PLL,
ligamantum flavum ve interspinal ligamanlar ın ossifikasyonu sonucunda bu olgularda miyelopati ve
spinal dar kanal bulgulanna rastlanabilir ( 1-3,5-9).

(2,3,6,10,11)

Sonuç olarak; spinal rijidite ve ağrı yakınması olan
olgularda yutma güçlüğü yakınması var ise DİİH
yönünden ara ştırılması gereklidir.
KAYNAKLAR

Yutma güçlü ğü yakınması ösefagusun kronik inflarnatuar patolojileri, fibrozis, travma, tümör gibi nedenler ile ortaya ç ıkabileceği gibi ösefagusun direkt
bas ıları sonucunda da ortaya ç ıkabilir ( 1-6). Disfaji
yakınması olan olgularımızda travmaya veya di ğer
kronik patolojilere ili şkin öykü saptanmamıştır; her 2
olgumuzda da kontrastl ı ösefagogramlar ile ösefagusa dıştan bası olduğu ve bu bas ının kemik patoloji
kaynaklı oldu ğu ortaya konmu ştur.

pe

cy

a

Kissel ve Youmans, D İİH saptanan 75 olgunun geriye dönük sorgulamas ında de ğişik derecelerde yutma
güçlüğünün saptandığını bildirmişlerdir (3). Resnick
ve ark.'larının yayınlamış oldukları 40 olguluk DİİH
serisinde, % 15 oran ında yutma güçlü ğüne rastlanmıştır (9). McCafferty ve ark.'lar ı tarafından yayınlanan 7 DİİH olgusundan dördünde yutma güçlü ğü
saptanmıştır (5 ). Epstein tarafından yayınlanan iki olgudan birinde yutma güçlü ğü, diğerinde ise OPLL'nin
eşlik ettiği miyelopati bulgular! saptanm ıştır (1,2 ).
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DİİH ALL'nin ve eşlik eden PLL, ligamantum flavum ve interspinöz ligamanlann ossifikasyonu sonucunda miyelopati bulgularına neden olabilir ( 1,5,7,8).
Yalnız ALL ossifikasyonu ile seyreden D İİH olgularında ise yutma güçlü ğü ossifiye ligamanın neden
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