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Transient Osteoporosis of the Hip
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Özet

Summary

Kalçan›n geçici osteoporozu genellikle orta yaﬂ erkeklerde ve üçüncü trimester gebelerde görülen, spontan baﬂlayan akut kalça a¤r›s› ile karakterize bir durumdur. ﬁüphe edilen olgularda manyetik rezonans görüntülemede a¤r›n›n baﬂlang›c›ndan sonraki 48 saat içinde kemik ili¤i ödemi saptanabilir. Geçici osteoporoz tan›s› bir d›ﬂlama tan›s›d›r ve kalça a¤r›s› ile birlikte
kemik ili¤i ödemi yapabilen di¤er hastal›klar›n ay›r›c› tan›s›n›n yap›lmas›
önemlidir. Kendi kendini s›n›rlayan bir durum olmas›na ra¤men özellikle ilk
alt› ay içinde migratuvar hal alabilece¤i ve diz, ayak bile¤i, kontrlateral kalça gibi alt ekstremitenin di¤er eklemlerini de tutabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r. Tedavide eklemin korunmas› ve yükün azalt›lmas› esast›r, antirezorptif
ilaçlardan yarar sa¤lanabilir. Bu derlemede kalçan›n geçici osteoporozu,
migratuvar osteoporoz, gebelikle iliﬂkili osteoporoz ve geçici kemik ili¤i ödemi sendromu gibi terminolojilerle an›lan durumlar›n k›sa bir özeti yap›lm›ﬂt›r. Türk Fiz T›p Rehab Derg 2009; 55 Özel Say› 1: 41-5.
Anahtar Kelimeler: Kalçan›n geçici osteoporozu, geçici kemik ili¤i ödemi
sendromu, bölgesel migratuvar osteoporoz, kalça eklemi

Transient osteoporosis of the hip is often seen in middle-aged men and
in women during the third trimester of pregnancy and is characterized
by acute, spontaneous hip pain. In suspected cases magnetic resonance
imaging shows bone marrow edema within 48 hours from the onset of
pain. Transient osteoporosis is a diagnosis of exclusion and differential
diagnosis with other diseases presented with hip pain and bone marrow
edema should be considered. Although it is a self limiting condition it
must be kept in mind that it may migrate and involve other joints in the
lower extremities like knee, ankle and contralateral hip. The cornerstone
of treatment is joint protection and limited weight bearing and
antiresorptive medication may be of benefit. This review summarizes
conditions defined with the terms of transient osteoporosis of the hip,
migratory osteoporosis, pregnancy induced osteoporosis and transient
bone marrow edema syndrome. Turk J Phys Med Rehab 2009; 55 Suppl 1: 41-5.
Key Words: Transient osteoporosis of the hip, transient bone marrow
edema syndrome, regional migratory osteoporosis, hip joint

Kalçan›n geçici osteoporozu spontan olarak baﬂlayan kalça
a¤r›s›n›n bir süre sonra ortadan kalkmas› ve femur baﬂ›nda geç
beliren osteoporoz görünümü ile karakterize olan ve nadir rastlanan bir klinik durumdur. Kalça a¤r›s› travma olmaks›z›n baﬂlar.
Baﬂlang›çta normal olan düz grafilerde 4-8 hafta sonra femur
baﬂ›nda osteoporoz izlenmeye baﬂlar ve a¤r› 2-9 ay içinde kendili¤inden geçer (1,2).

poliartiküler artralji için “bölgesel migratuvar osteoporoz” (regional migratory osteoporosis) terminolojisini kullanm›ﬂt›r. “Kalçan›n geçici osteoporozu” (transient osteoporosis of the hip)
ﬂeklindeki isimlendirme ise 1968’de Lequesne taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r. Manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) daha yayg›n
olarak kullan›lmas›yla beraber 1988’de Wilson ilk defa “geçici
kemik ili¤i ödemi sendromu” (transient bone marrow edema
syndrome) ﬂeklindeki isimlendirmeyi ortaya koymuﬂtur. Benzer
durumlar›n tan›mlanmas›nda migratuvar osteolizis, idiyopatik
bölgesel osteoporoz, geçici a¤r›l› osteoporoz, radyolojik geçici
osteoporoz, geçici osteopeni, algodistrofi ve a¤r›l› bölgesel
osteoporoz ﬂeklinde isimlendirmeler yap›lm›ﬂ olsa da günümüzde en yayg›n kullan›lan› geçici osteoporoz veya geçici kemik ili¤i ödemi sendromudur (3-5).

Tarihçe
‹lk defa 1959 y›l›nda, Curtiss ve Kincaid gebeliklerinin üçüncü trimesterinde olan üç kad›nda “kalçan›n geçici demineralizasyonu”nu (transient demineralisaton of the hip) tan›mlam›ﬂlard›r. Duncan 1967’de, yük taﬂ›yan eklemlerde ard› s›ra geliﬂen
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Klinik
Kalçan›n geçici osteoporozunda spontan olarak baﬂlayan
akut kalça a¤r›s› vard›r. A¤r› kas›k ve/veya uylu¤a yay›lmakta, istirahatle nispeten rahatlasa da yük vermekle artmaktad›r. Septik artritteki kadar h›zl› ilerlemese de günler içinde antaljik yürüyüﬂ baﬂlar ve koltuk de¤ne¤i veya baston kullan›m›n› gerektirecek derecede ﬂiddetlenir. Hasta bu kadar yo¤un a¤r› çekerken
fizik muayenede eklem hareket aç›kl›¤›nda minimal k›s›tlanma
ve kullanmama atrofisi d›ﬂ›nda belirgin bir bulguya rastlanmaz
(2,5,6). Klinisyen için en önemli karar bu duruma yol açabilecek
olas› patolojilerin d›ﬂlanabilmesidir. Rutin biyokimyasal, hematolojik ve serolojik çal›ﬂmalar normaldir. Baz› hastalarda eritrosit sedimentasyon h›z›nda orta derecede bir yükselme ve artm›ﬂ
kemik kayb›n› gösteren idrar hidroksiprolin seviyesinde yükselme saptanabilir (3).
Kalçan›n geçici osteoporozu üç klinik evrede de¤erlendirilebilir (7,8):
I. Faz: Kalça a¤r›s› h›zla artar ve eklem fonksiyonlar› bozulur,
grafiler normaldir, MRG’de kemik ili¤i ödemi gözlenir, 1-2 ay kadar sürer.
II. Faz: Semptomlar plato çizer, grafide osteoporoz ve demineralizasyon görülür, eklem aral›¤› korunmuﬂtur, 2-3 ay sürer.
III. Faz: Semptomlarda gerileme dönemi, 6 ay ve sonras›n›
kapsar ve sekel kalmaz, radyolojik iyileﬂme daha uzun sürebilir.
Geçici osteoporoz en s›kl›kla orta yaﬂ erkekleri ve üçüncü
trimester gebeleri etkiler. Nadir bir durumdur. Bin dokuz yüz elli
beﬂe kadar kalçan›n geçici osteoporozu olarak tan›mlanm›ﬂ yaklaﬂ›k 500 olgu bildirilmiﬂtir ancak MRG’nin rutin kullan›ma girmesiyle daha fazla hastaya tan› konmakta ve olgu say›lar› h›zla
artmaktad›r. Literatürdeki kad›n erkek oran› 1:1.7 ve 1:5 aras›nda
de¤iﬂmektedir (5). En s›kl›kla kalça, diz, ayak bile¤i, talus ve naviküler kemiklerde tutulum olmaktad›r. Her iki kalçan›n eﬂzamanl› tutulumu genelde gebelerde bildirilmiﬂtir, ayn› taraf kalçada rekürrens olmasa da migratuvar olabilmektedir (4,9,10).

Patogenez
Bu durumun etiyolojisi tam olarak ayd›nlat›lamam›ﬂt›r. Grafilerdeki görünüm ve a¤r›n›n ﬂiddeti baz› yazarlarca refleks sempatetik distrofi gibi de¤erlendirilmiﬂ olsa da geçici osteoporozda vasküler ve kutanöz de¤iﬂiklikler yoktur. Venöz dönüﬂ yetersizli¤i ile birlikte avasküler nekrozun (AVN) erken ve geri dönüﬂümlü bir faz› olarak da ileri sürülmüﬂtür. Altta yatan mekanizman›n bölgesel h›zland›r›c› fenomenin (“regional acceleratory
phenomena”, RAP) uzam›ﬂ veya abart›l› aktivasyonu ile iliﬂkili
oldu¤u görüﬂü de mevcuttur. RAP’yi tetikleyen a¤r›l› stimulus
kemikte mikrohasar birikimi ve mikrofraktürlerdir. Uzam›ﬂ veya
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abart›l› RAP inflamatuvar mediatörleri ve pek çok say›da kemik
döngüsü odaklar›n› aktive eder, bu da geçici osteoporozda görülen kemik ili¤i ödemi ve fokal osteoporoza yol açar (11).
Görüntüleme Yöntemleri
MRG’de a¤r›n›n baﬂlamas›ndan sonraki 48 saat içinde pozitif bulgulara rastlan›rken, grafiler en erken üç veya dört hafta
sonra pozitifleﬂirler. Beﬂ hafta sonra olgular›n %87’sinde düz
grafilerde osteoporoza rastlan›rken baz› olgularda grafide osteoporoz hiç gözlenmeyebilir. Kemik sintigrafisinde kalçada
artm›ﬂ tutulum saptanmas› özgül bir bulgu olmad›¤› için klinisyeni kalça a¤r›s›n›n nedeni konusunda yönlendirmez. Akut,
travma olmaks›z›n geliﬂen kalça a¤r›s› olan ve grafileri normal
olan olgularda MRG en iyi seçenektir. MRG geçici osteoporozu
ve osteonekrozu göstermede çok hassas ve özgül bir yöntemdir ayn› zamanda stres fraktürü ve mikrofraktürlerin saptanmas›nda da yararl›d›r (5). Kalçan›n geçici osteoporozunda
MRG’de kemik ili¤i ödemi görülür (1,2,5,12-14). Kemik ili¤i ödemi,
T1 a¤›rl›kl› görüntülemede düﬂük sinyal yo¤unlu¤u ve T2 ile
STIR görüntülemede yüksek sinyal yo¤unlu¤unu tan›mlayan
genel bir terimdir (5).
Ay›r›c› Tan›
Kalça a¤r›s›n›n ay›r›c› tan›s›nda inflamatuvar eklem hastal›klar›n›, septik artriti, primer veya metastatik karsinomlar›, pigmente villonodüler sinoviti, sinovyal kondromatozisi, femur boyun stres fraktürünü ve osteonekrozu düﬂünmek gerekir. Serolojik ve bakteriyolojik inceleme yap›lmal› ve grafilerin normal olmas› halinde MRG istenmelidir. MRG’de rastlanan kemik ili¤i
ödemi kalçan›n geçici osteoporozunda görülebildi¤i gibi AVN’de
de görülür. Prognozlar› aras›ndaki farkl›l›k nedeniyle bu iki durumun ay›r›c› tan›s›n›n mümkün oldu¤unca erken yap›lmas›
önemlidir. Kalçan›n geçici osteoporozunda semptomatik ve radyolojik tam düzelme meydana gelirken AVN’de klinik ve radyolojik tablo sürekli kötüye gider ve genellikle cerrahi tedavi gerektirir.
Kalçan›n geçici osteoporozunda tutulum, genellikle femurun
proksimaline (baﬂ-boyun, bazen intertrokanterik bölge) yay›l›r,
lezyon homojendir. AVN’de ise homojenite yoktur, daha çok femur baﬂ›n›n anterosuperior (subkondral) bölgesinde segmental
veya fokal tutulum görülür. Direkt radyografilerde femur proksimalinde görülen osteopeni kalçan›n geçici osteoporozu için karakteristiktir. AVN için patognomonik olan subkondral kollaps
(hilal iﬂareti) geçici osteoporozda görülmez (Tablo 1) (2,5,8).
MRG’de kemik ili¤i ödemi saptanan hastalarda subkondral
de¤iﬂiklik olmamas› olay›n geri dönüﬂümlü oldu¤unu %100 destekler, ancak kalçan›n geçici osteoporozunda %0 ile %5 aras›nda subkondral de¤iﬂiklikler görülebilmektedir. Son zamanlardaki
görüﬂe göre kemik ili¤i ödemi ile birlikte görülen subkondral lezyon e¤er 4 mm’den kal›n ve 12,5 mm’den uzunsa olay geri dönü-

Tablo 1. Kalçan›n geçici osteoporozu ve AVN ay›r›c› tan› özellikleri.
Kalçan›n Geçici Osteoporozu

Avasküler Nekroz

Tutulum bölgesi

Femur proksimali

Femur baﬂ›n›n anteroposterior veya subkondral bölgesinde

MR

Lezyon homojen

Segmental veya fokal

X-ray

Diffüz osteopeni

Subkondral kollaps (yar›m ay)

Sintigrafi

Diffüz homojen aktivite art›ﬂ›

So¤uk noktalara da rastlanabilir

Prognoz

Kendi kendini s›n›rlar

‹lerler ve cerrahi gerekir
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ﬂümsüz kabul edilmelidir. AVN için risk faktörü olan hastalarda
subkondral lezyon bu boyutlardan daha küçük olsa bile yaklaﬂ›m AVN gibi olmal›d›r. Risk faktörü olmayan hastalarda ise subkondral lezyonun ilerlemedi¤inden kesin emin olunabilmesi için
3 ay sonra MRG tekrar› önerilmektedir (2,5).
M›s›r ve Suudi Arabistan’dan yap›lan bir yay›nda spontan
kalça a¤r›s›, kalça internal veya eksternal rotasyonunda k›s›tl›l›¤› olan ve düz grafileri normal olup MRG’de kemik ili¤i ödemi
saptanan ard›ﬂ›k 34 hasta incelenmiﬂtir. Yazarlar kalçay› etkileyen “kemik ili¤i ödemi”nin özgül bir MRG bulgusu olmad›¤› gibi,
özgül bir tan› da olmad›¤›n› belirterek farkl› etiyolojilere ba¤l›
çeﬂitli kalça problemlerinde “kemik ili¤i ödemi”ne rastlanabilece¤ini vurgulam›ﬂlard›r. Bu 34 hastada AVN (on hasta), geçici
osteoporoz (yedi hasta), tüberküloz artriti (dört hasta), femur
stres fraktürü (üç hasta), osteoartrit (iki hasta), septik artrit (iki
hasta), osteomiyelit (iki hasta), orak hücre anemisi (iki hasta),
reaktif artrit (bir hasta) ve lenfositik lösemi (bir hasta) son tan›lard›r (15). Sa¤l›k göstergeleri ve geliﬂmiﬂlik düzeyi aç›s›ndan ülkemize benzer olabilecek bu ülkelerde yap›lan çal›ﬂmada hastalar›n %23,5’inde enfeksiyon saptanm›ﬂ olmas› dikkat çekicidir.
Bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde ülkemizde akut spontan kalça
a¤r›s› ile baﬂvuran her hastada enfeksiyon olas›l›¤›n›n kesinlikle
ekarte edilmesi gerekti¤i aç›kt›r.
Kalçan›n Geçici Osteoporozu ve
Bölgesel Migratuvar Osteoporoz
Kalçan›n geçici osteoporozu olgular›n›n %5-41’i migrasyon
göstermektedir (5) ve baz› otörler bu olgular›n uzun süre izlenmesi halinde ço¤unun bölgesel migratuvar osteoporoz olgular›
olduklar›n›n anlaﬂ›laca¤›n› ileri sürmektedirler (4). Bölgesel
migratuvar osteoporoz alt ekstremitenin yük taﬂ›yan eklemlerini tutan migratuvar bir artraljidir. Bir literatür taramas›nda saptanan 63 hastada ilk tutulan eklem s›kl›k s›ras› ile kalça, diz,
ayak bile¤i ve ayakt›r. ‹kincil olarak tutulan eklemler ise diz, ayak
bile¤i ve kalçad›r. Migrasyon tipik olarak ilk 6 ayda olur. Olgular›n %72’sinde migrasyon primer eklemin tutulumundan sonraki
bir y›l içinde gerçekleﬂse de ilk tutulumdan 11 y›l sonra bile bildirilmiﬂ olgu vard›r (4). S›kl›kla beﬂinci ve alt›nc› dekaddaki erkekleri etkiler. Erkek kad›n oran› 3:1’dir, en s›k prezentasyon alt ekstremitede proksimalden distale do¤ru tutulum olmas›d›r. Ayn›
diz içinde di¤er kondile veya karﬂ› dize geçebilir (9).
Gebelerde Kalçan›n Geçici Osteoporozu ve
Gebelikle ‹liﬂkili Osteoporoz
Kalçan›n geçici osteoporozu ilk defa gebelerde tan›mlanm›ﬂ
olmas›na ra¤men nadir bir durumdur ve gebelikle iliﬂkili jeneralize osteoporozdan ay›rt edilmesi önemlidir. Gebelikle iliﬂkili jeneralize osteoporozda üçüncü trimesterda veya do¤umdan hemen sonra akut s›rt-bel ve/veya kalça a¤r›s› olmaktad›r. Vertebral kompresyon fraktürleri ile birliktedir ve kemik mineral yo¤unlu¤u ölçümlerinde yayg›n osteoporoz saptanmaktad›r (16).
Kalçan›n geçici osteoporozunda k›r›k çok nadirdir ve bu güne
kadar bildirilen toplam 12 kalça k›r›¤› olgusundan söz edilmekte
olup bunlar›n ikisinde fraktür çift tarafl›d›r (17). Ancak kalçan›n
geçici osteoporozuna ba¤l› fraktür geçirdi¤i ileri sürülen olgularda gebelikle iliﬂkili genel bir osteoporoz olmas› daha olas›d›r.
Aynaci ve ark.’lar› (18) taraf›ndan bildirilen bilateral asetabulum
ve femur boyun fraktürü geçiren gebenin lomber kemik mineral
yo¤unlu¤u ölçümleri de çok düﬂük olup yayg›n osteoporoz söz
konusudur. Kalçan›n geçici osteoporozunda ekleme binen yü-
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kün ortadan kald›r›lmas›na yönelik baston kullan›m› gibi nispeten basit önlemler yeterli olabilecekken, gebelikle iliﬂkili jeneralize osteoporozda emzirmenin kesilmesi ve hem vertebral hem
de kalça k›r›klar›na karﬂ› ciddi önlemler al›nmas› gerekmektedir.
S›radan bir osteoporoz hastas›na göre çok genç ve do¤urganl›k
ça¤›nda olan bu olgularda önerilen bisfosfonatlar›n uzun dönemdeki yan etki ve güvenirliliklerinin ve yarar-zarar oranlar›n›n dikkate al›nmas› ve medikal tedavi karar›n›n olgu baz›nda
verilmesi önemlidir.

Tedavi
Kalçan›n geçici osteoporozunda tedavi konservatiftir. ‹stirahat ve yük vermenin k›s›tlanmas› esast›r. Bu yaklaﬂ›m›n ne kadar etkili oldu¤u kan›tlanmam›ﬂ olsa da trabeküllerde geliﬂebilecek mikroskopik fraktür riskini azaltarak olay›n ilerlemesini
durduraca¤› ve kollaps› engelleyece¤i düﬂünülmektedir (4).
Baston veya koltuk de¤ne¤i kullan›m›n›n ne kadar devam ettirilmesi gerekti¤i de net de¤ildir, süre semptomlar›n ﬂiddetine
göre ayarlan›r. Femur boynundaki kemik mineral yo¤unlu¤u
azalmas›n›n olay›n baﬂlang›c›ndan sonraki ikinci ayda maksimum seviyede oldu¤u gösterilmiﬂtir (19), bu aç›dan yük vermenin iki üç ay kadar k›s›tlanmas› gerekebilir. Geliﬂebilecek atrofiyi engellemeye yönelik olarak kalça grubu kaslar›na izometrik
egzersizler önerilir (6,14).
A¤r›ya karﬂ› basit analjezik ve/veya steroid olmayan antiinflamatuvar ve/veya tramadol verilebilir. ‹ndometazinin h›zl›
destrüktif kalça osteoartritine yol açabilece¤i yönünde kan›tlanmam›ﬂ bir ﬂüphe oldu¤u göz önünde bulundurulmal›d›r (20).
Kalsitonin, bisfosfonatlar gibi antirezorptif ajanlar›n kullan›m› hakk›nda olgu sunumlar› vard›r (6,14,21,22). Pek çok olguda özellikle klodronat, pamidronat gibi ‹V bisfosfonatlar›n a¤r›y› azaltt›¤› ve süreyi k›saltt›¤› bildirilmiﬂtir. Yak›n zamandaki
bir yay›nda geçici osteoporozu olan üç hastada oral, haftal›k
70 mg alendronat tedavisi ile 3-8 hafta içinde olumlu sonuç
al›nm›ﬂt›r (1).
Kortikosteroidler hastal›k seyrini de¤iﬂtirmemektedirler.
Prostasiklin analogu olan iloprost vazodilatasyon yapmas› ve
trombosit aggregasyonunu engellemesi ile diyabetik anjiyopati
ve pulmoner arter hipertansiyonu tedavisinde kullan›lan bir
ilaçt›r. Kemik ili¤i ödeminde de olumlu sonuçlar bildirilmiﬂtir. 5
gün, günde 6 saat, ‹V infüzyon ﬂeklinde yap›lan bir uygulamada
semptomlar 3 gün ile 3 ay içinde rahatlam›ﬂ ve MRG bulgular› 6
haftada normalleﬂmiﬂtir (23). Iloprostun kemik ili¤i ödemi/AVN
ile iliﬂkili a¤r›da kullan›labilece¤i bildirilmiﬂtir. Kor dekompresyonunun etkili oldu¤u yönünde veriler mevcut olsa da (24) iatrojenik yetmezlik fraktürü, kartilaj hasar›, hematom, infeksiyon gibi perioperatif riskler kullan›m›n› k›s›tlamaktad›r. Kalçan›n geçici osteoporozu kendini s›n›rlayan bir tablodur ve iloprost ya da
kor dekompresyonu gibi agresif yaklaﬂ›mlar sadece AVN riski
olanlar ve/veya MRG’de olay›n geridönüﬂümlü olmayaca¤› yönünde verileri olan hastalarda göz önüne al›nmal›d›r.
Türk Literatüründeki Olgular
Türk T›p Dizininde “geçici osteoporoz”, “kemik ili¤i ödemi”
ve “migratuvar/migratuar osteoporoz” tarama kelimeleri ile
yapt›¤›m›z incelemede 2000 y›l›ndan sonra yay›nlanm›ﬂ 10 makale bulunmuﬂtur (6-8,13,14,22-28). Bu olgular›n özellikleri
Tablo 2’de verilmiﬂtir.
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Tablo 2. Türk T›p Dizini’ne giren dergilerde yay›nlanm›ﬂ olan kalçan›n geçici osteoporozu olgular›n›n özellikleri.
Cins

Yaﬂ

Tutulum

Tedavi ve Dikkat Çeken Özellik

2001, Çullu E (13)

E

55

R

Etodolak 600mg/gün

2002, Akgün K (22)

5E

36,8

4R

Kalsitonin 200IU/gün, Ca+VitD

3K

(29-50)

3L

5 y›ll›k izlem

1 bilateral

4’ünde migratuvar, 5 hasta bilateral, 1 hipotiroidi, 1 alkolizm

E

32

L

2 olgudan tan› için biopsi al›nm›ﬂ

E

33

L

Bir olgunun gebeli¤inde de benzer yak›nmalar› olmuﬂ

2003, Konuralp N (25)

K

40

R

K

27

R

3 ay diklofenak 100mg/gün

K

29

R

‹lk olgu 3. trimester’da, di¤erleri postpartum ilk ayda tan› alm›ﬂlar.

K

29

L

2006, Aktaﬂ ‹ (26)

E

45

Bilateral

Düzenli alkol al›yor, KCFT hafif yüksek

2006, ﬁendur ÖF (14)

E

49

L

Kalsitonin 200IU/gün, Ca+Vit D

2004, Bezer M (8)

HP+TENS
2007, Bahad›r C (6)

E

41

L

ALE 70mg/hft+ Ca+Vit D

2008, Kotevo¤lu N (27)

E

54

L

NSAII

E

34

L

2008, Sezer ‹ (7)

E

45

R

2008, Ergun T (28)

7E

45

2K

(31-54)

1 kad›nda gebelikte saptanm›ﬂ

E: erkek, K: kad›n, R: sa¤, L: sol, Ca+ VitD: kalsiyum ve D vitamini kombine preperat›, KCFT: karaci¤er fonksiyon testleri, HP: s›cak paket, ALE: alendronat,
NSAII: nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç

Türkçe literatürde 21’i erkek toplam 30 olgu bildirilmiﬂtir.
Dokuz kad›n›n dördü gebedir. Hepsinde tan›y› destekleyen MRG
mevcuttur. ‹ki hastada tan› amaçl› biyopsi yap›lm›ﬂt›r. Alt› hastada bilateral tutulum vard›r. Risk faktörleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
sigara içicili¤i ve iki alkolizm, bir hipotiroidi olgusundan söz edilmiﬂtir. Hastalar›n izlem süreleri genelde bir y›ld›r ancak Akgün
(22) beﬂ y›ll›k izlemde dört migratuvar olgu bildirmiﬂtir. Tedavi
yaklaﬂ›m› olarak tüm olgularda kontrlateral ele baston veya koltuk de¤ne¤i ile kalçaya binen yük azalt›lm›ﬂ, ço¤u hastaya izometrik egzersizler önerilmiﬂtir. S›cak paket ve TENS uygulamalar›n›n yan› s›ra kalsitonin, alendronat gibi antirezorptif ajanlar
da önerilmiﬂtir (6,14,22).
Özet olarak akut baﬂlang›çl› spontan kalça a¤r›s› olan orta
yaﬂ erkeklerde ve üçüncü trimester gebelerin ay›r›c› tan›s›nda
kalçan›n geçici osteoporozu hat›rlanmal›d›r. Geçici osteoporoz
tan›s› bir d›ﬂlama tan›s›d›r ve ﬂüphe edilen olgularda MRG’de a¤r›n›n baﬂlang›c›ndan sonraki 48 saat içinde kemik ili¤i ödemi
saptanabilir. Kendi kendini s›n›rlayan bir durumdur, ancak özellikle ilk 6 ay içinde migratuvar hal alabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r.
Tedavide ekleme binen yükün ortadan kald›r›lmas› esast›r, antirezorptif tedaviden yarar sa¤lanabilir.
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