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Olgu Sunumu

ST‹FFMAN SENDROMLU OLGUDA ‹K‹ TARAFLI HUMERUS
ANATOM‹K BOYUN KIRI⁄I VE OSTEONEKROZ‹S

Mehmet Kerem CANBORA1, Atilla POLAT2, Kemal GÖKKUﬁ3, Mücahit GÖRGEÇ4

Özet:
Nöbet sonras› iki tarafl› humerus anatomik
boyun k›r›¤› geçirilmesi ve sonras›nda osteonekroz geliﬂmesi çok az görülen bir durumdur. Bu yaz›da her iki omuz bölgesinde ç›k›k olmaks›z›n hareket k›s›tl›l›¤› ve a¤r› ile
baﬂvuran, radyolojik de¤erlendirmesinde her
iki humerus anatomik boyun k›r›¤› tespit edilen ve çok k›sa süre içinde her iki humerus
baﬂ›nda osteonekroz geliﬂmiﬂ olan 33 yaﬂ›nda erkek hasta sunuldu. Tonik-klonik nöbetlerin eﬂlik etti¤i “Stiffman sendromu” (SMS) tan›s› konulan hastaya öncelikle sa¤ omuz için
parsiyel protez uyguland›. Sol taraf için cerrahi planlanan hastada tekrarlayan nöbetler
yeni bir giriﬂime izin vermedi. Genel vücut kat›l›¤› ve sistemik sorunlar nedeniyle hasta
kaybedildi. Belirgin travma ve dislokasyon olmayan anatomik boyun k›r›klar›n›n ay›r›c› tan›s›nda nöbetle iliﬂkili sendromlar göz önüne
bulundurulmal›d›r.

Abstract:
Bilateral humerus diapyhsis fracture after a tonic
clonic seisure is a rare condition. In this report
we presented a 33 years old male patient admitted to emergency department with bilateral shoulder pain and after diagnostic workup patient
was diagnosed as bilateral humeral head osteonecrosis caused by bilateral humeral anatomical neck fracture without dislocation. Patient was
diagnosed as Stiffman Syndrome (SMS) with accompanying tonic clonic seisures and right shoulder was treated with partial shoulder prothesis.
Recurrent seisures did not allow the surgical team to perform any surgical intervention for left
shoulder. Patient died because of generalised
stifness and systemic diseases. Seizuere related
syndromes should always be kept in mind in patients with anatomical humeral neck fractures
without a history of trauma or dislocation.
Key words: Stiff-Person Syndrome; Humeral
Fractures

BILATERAL HUMERAL ANATOMICAL NECK
FRACTURE AND OSTEONECROS‹S IN
PATIENT WITH STIFFMAN SYNDROME: A
CASE REPORT

Giriﬂ:
Belirgin travma hikayesi olmayan bilateral k›r›klar
farkl› anatomik bölgelerde görülebilir. Ço¤unlukla sebep epileptik nöbetler, daha az s›kl›kla trav-
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ma ve elektrokonvulzif tedavidir1. Bu k›r›klar›n
kaslar›n kuvvetle kas›lmas› ve karﬂ›l›kl› etkileﬂimi
sonucu oluﬂtu¤u kabul edilir. Literatürde nöbetle
iliﬂkili vertebra, pelvis, femur boyun ve omuz bölgesi k›r›klar› daha önce bildirilmiﬂ ve olas› oluﬂ
mekanizmalar› tart›ﬂ›lm›ﬂt›r2-3-4. Anatomik humerus boyun k›r›klar› çok s›k rastlanan k›r›klar de¤ildir. S›kl›kla osteonekroz ile sonuçlan›r5-6. Osteonekroz eklemde a¤r›l› dejeneratif de¤iﬂikliklere
yol açar ve sonuçta prostetik rekonstüksiyon ihiyac› ortaya ç›kar.
Bu yaz›da tonik klonik kas›lmalarla seyreden
Stiffman sendromu tan›s› alm›ﬂ iki tarafl› anatomik boyun k›r›kl› bir olgu sunuldu. Parsiyel hemiartroplasti ile iki farkl› dönemde cerrahi tedavi
planlanan hastan›n genel durumunun izin vermemesi üzerine di¤er tarafa müdahale edilemedi.
Olas› oluﬂ mekanizmalar› eﬂli¤inde bu çok nadir
k›r›k tipi tart›ﬂ›ld›.

viden oluﬂan konservatif tedavi 10 hafta uyguland› ancak sa¤da daha fazla olmak üzere her iki
omuzda ﬂikayetler artt› ve radyolojik bulgular giderek kötüleﬂmesi üzerine cerrahi tedavi planland›.
Genel anestezi alt›nda deltopektoral yaklaﬂ›m ile
girildi, humeral baﬂ›n anatomik boyun seviyesinde k›r›k oldu¤u görüldü. Humeral baﬂ ileri derecede kollabe ve asferik görünümde idi (ﬁekil 3).
‹ntraoperatif olarak glenoidin intakt oldu¤u, k›k›rdak yap›n›n erode olmad›¤› gözlendi. De¤iﬂtirilmesine gerek duyulmad›. Hemiartroplasti s›ras›nda humeral baﬂ›n stabil ve fonksiyonel eklem
hareket aç›kl›¤›n›n sa¤land›¤› görüldü.
Ameliyat sonras› takipte eksersizler d›ﬂ›nda hastaya ilk 6 hafta süresince omuz kol ask›s› kulland›r›ld›. Fizyoterapi 3. günden itibaren pendulum
ve 3. hafta sonunda nazik pasif hareket aç›kl›¤›
eksersizleri ﬂeklinde baﬂlat›ld›. Aktif hareket
aç›kl›¤› ve nazik izometrik olmayan dirençli eksersizler 6. haftadan sonra önerildi. Takipte 6.
ayda sa¤ omuz 90° abduksiyon, 100° fleksiyon
ve 40° ekstansiyon a¤r›s›z hareket aç›kl›¤› elde
edildi ancak bununla beraber sol omuzda ilerleyici kollaps ve deformasyon geliﬂti. Hastan›n sol
omuzu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda günlük aktivite için
kabul edilebilir hareket aç›kl›¤› ve a¤r›s› vard›.
Spontan kas›lma dönemleri devam eden hastada lumbosakral bölgede spontan k›r›klar geliﬂti.
Genel kat›l›k ve rijidite halinin devam etmesi nedeniyle sol omuz ameliyat› gerçekleﬂtirilemeyen
hasta sistemik sorunlar yüzünden kaybedildi.

Olgu sunumu:
SMS tan›s› ile takip edilen 33 yaﬂ›nda erkek hasta tonik-klonik kas›lma nöbeti sonras›nda her iki
omzunda a¤r› ve hareketlerde k›s›tl›l›k yak›nmalar›yla baﬂvurdu. Hasta hayat›n›n herhangi bir
döneminde nöbet geçirmemiﬂti. Fizik muayenede humerus baﬂlar›nda yayg›n hassasiyet, sa¤da fazla olmak üzere her iki omuzda daha çok
abduksiyon ve öne fleksiyon olmak üzere aktif ve
pasif a¤r›l› hareket k›s›tl›l›¤› gözlendi. Motor
fonksiyonlar ve nörovasküler muayene normaldi.
Ancak her iki hareket paterni de h›zl› ve ilerleyici
bir ﬂekilde azald›. Radyografiler ile Neer s›n›flamas›na göre sa¤ omuz anatomik boyun k›r›¤› ve
yine sol omuzda olas› geçirilmiﬂ nöbet sonucu
anatomik boyun k›r›¤›na ba¤l› geliﬂmiﬂ osteonekrozis gözlendi. Grafilerde sol humeral baﬂta sklerozis ve artiküler yüzde düzleﬂme ﬂeklinde osteonekrozis gözleniyordu (ﬁekil 1). Çekilen bilgisayarl› tomografide (BT) lezyonun ﬂekli ve boyutu
ortaya konularak teﬂhis do¤ruland› (ﬁekil 2).
Omuz ç›k›¤› kan›t›na rastlanmad›. Manyetik rezonans görüntülemede (MRG) da her 3 planda
da sa¤ humerus baﬂ› anatomik boyun k›r›¤› ve
sol humerus baﬂ› anatomik boyun k›r›¤›na sekonder Cruess tip III avasküler nekrosis (AVN)
gözlendi7. ‹ki ay içinde sa¤ omuzda dramatik ilerleyici ﬂekilde deformasyon ve eklem yüzeyi kollaps› ile sonuçlanan Cruess tip IV AVN geliﬂti.
Hastaya hareket aç›kl›¤› ve antiinflamatuar teda-

Tart›ﬂma:
Stiffman sendromu (SMS) aksiyel ve ekstremite
kaslar›nda a¤r›l› spasmlarla karekterize kronik
bir hastal›kt›r8,9. Hastalarda progresyon gösteren
genel kat›l›k ve rijidite hali baﬂl›ca bulgulard›r.Tonik-klonik kas›lmalar SMS da uzun kemiklerde
fraktürlere ve ç›k›klara neden olabilmektedir.Yine
literatürde epileptik nöbet, travma ya da elektrik
ak›m›na kap›lma sonucu posterior ç›k›klar s›k bildirilmiﬂtir10. Posterior ç›k›k mekanizmas›n›n dengelenmemiﬂ kas kontraksiyonu oldu¤u düﬂünülmektedir11. Ç›k›k s›ras›nda humerus baﬂ›n›n glenoid kenara (rim) çarpmas› sonucu identasyon
(girinti-çökme) k›r›klar› s›kl›kla bildirilmiﬂtir12. Bizim olgumuzda ç›k›k ve eklem yüzeyinde identasyon olmaks›z›n iki tarafl› anatomik boyun k›r›¤› olmuﬂtur. Omuz çevresi kaslar›n›n ani ve ﬂid52
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detli kas›lmas› humerusun anatomik boyun k›r›¤›
ile sonuçlanabilmektedir. Olgumuzda yaralanma
mekanizmas› tonik klonik kas›lma s›ras›nda internal ve eksternal rotatorlar›n eﬂit ﬂiddette kas›larak humerus baﬂ›n›n glenoid eklem yüzeyine
çarpmas› sonucu anatomik boynun k›r›lmas›
ﬂeklinde aç›klanabilir. Olgumuzda k›r›klar›n›n
farkl› dönemlerde teﬂhis edilebilmesi nöbetlerin
ﬂiddetinin fark›l›¤› ile aç›klanabilir.
Proksimal humeral k›r›klar osteonekroza yol açabilirse de en s›k sebebi de¤ildir13. Humeral baﬂ›n
osteonekrozunun en s›k sebepleri kortikosteroid
kullan›m› ve travmad›r7. Osteonekrozis humeral
baﬂ eklem yüzeyinde kollaps ve a¤r›l› dejeneratif
de¤iﬂikliklere neden olmaktad›r.
Olgumuzda düz grafilerde sol omuzda belirgin
düzleﬂme ve subkondral kollaps tespit edilmiﬂken sa¤ omuzda sadece kistik de¤iﬂiklikler gözlendi. Kemik ili¤i sinyal anormallikleri, çift-hat iﬂareti ve subkondral k›r›k osteonekrozun MRG de
görülen karekteristik bulgular›d›r. Olgumuzda
MRG kesitlerindeki de¤iﬂiklikler bize sol omuzda
evre IV ve sa¤ omuzda evre III osteonekrozis
teﬂhisine ulaﬂt›rd›. Düz radyografiler ile MR görüntüleri aras›nda korelasyon (uyum) bulunamad›. Düz radyografi bulgular›n›n daha ileri safhalarda anlaml› olmas›na karﬂ›n MRG her evrede
en duyarl› ve kabul gören teﬂhis arac›d›r.
Omuz ekleminin yük taﬂ›mamas› nedeni ile olgumuzun sol omuz osteonekrozu di¤er omzuna
travma sonras› çekilen grafilerde aç›¤a ç›km›ﬂt›r.Hastalar›n yap›sal bozulma oluﬂmad›kça
asemptomatik kald›¤› göz önüne al›nd›¤›nda k›r›k yada kollaps gibi komplikasyonlardan korunmak için erken teﬂhis gereklidir13. Bir literatürde
teﬂhis ile replasman tedavisi aras›nda ortalama 9
ay bildirilmesine ve yine ayn› literatürde osteonekrozisin klinik gidiﬂinin olgular›n ço¤unda ﬂaﬂ›rt›c› ﬂekilde selim seyretmesine karﬂ›n; olgumuzda prognoz dramatik kötüleﬂti ve yaklaﬂ›k 2
ay içerisinde humeral baﬂ replasman›n› gerektirdi. Bu dramatik kötüleﬂme varolan nörolojik hastal›¤›n (SMS) seyri ile aç›klanabilir7. Olgumuzun
cruess evrelemesine göre yüksek evrede olmas›,
humeral baﬂ›n tutulumunun büyüklü¤ü, a¤r› ve
hareket k›s›tl›l›¤› cerrahi replasman› zorunlu k›lm›ﬂt›r14.
Osteonekrozis omuz replasman cerrahisinin romatoid artrit, osteoartrit ve travmatik artrit kadar
s›k endikasyonu de¤ildir15.16. Osteonekrotik omu-

ﬁekil 1. Ameliyat öncesi sa¤ omuz
radyografisi

ﬁekil 2. Ameliyat öncesi sa¤ omuz BT

ﬁekil 3. Humeral baﬂtaki anatomik boyun
k›r›¤›na ba¤l› kollaps ve asferiklik
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za özgü cerrahi olgular oldukça s›n›rl›d›r ve genellikle sonuçlar mükemmeldir17,18. Olgumuzda
sonucun literatürden farkl› olmas›n›n nedeni travma sonras› omuzun geç rekonstrüksiyonu ve
SMS n›n ölümcül ilerleyiﬂi olabilir. S›n›rl› say›da
çal›ﬂmalarda da geç rekonstrüksiyonun travma
sonras› omuzlarda sonuçlar› anlaml› derecede
kötü etkiledi¤i bildirilmiﬂtir13,19,20.
Bu yaz›da tonik-klonik nöbet sonras› iki tarafl›
humerus proksimal anatomik boyun k›r›¤› geçiren ve sonras›nda osteonekrozis geliﬂen olgu sunulmuﬂtur. Ç›k›k olmadan iki tarafl› anatomik boyun k›r›¤›n›n varl›¤› ve k›sa sürede osteonekrozisle sonuçlanmas› çok nadir görülebilen bir durumdur.
Sonuç olarak travma hikayesi net olmayan anatomik boyun k›r›klar›n›n ay›r›c› tan›s›nda epileptik
nöbet ile iliﬂkili sendromlar göz önüne bulundurulmal›d›r.
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