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Olgu Sunumu / Case Report

Siringomiyeliye Ba¤l› El-El Bile¤i Nöropatik Artropatisi: Olgu Sunumu
Case Report: Wrist Neuropathic Arthropathy Secondary to Syringomyelia
‹lker YA⁄CI, Özlem ÖZKÖK, Iﬂ›l ÜSTÜN, Mehmet A⁄IRMAN, O. Hakan GÜNDÜZ, Gülseren AKYÜZ
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, ‹stanbul, Türkiye

Özet

Summary

Nöropatik artropati, periferik veya omurga eklemlerini etkileyen, altta
yatan santral veya periferik nörolojik hastal›k ile ba¤lant›l› progresif, dejeneratif bir artrittir. En s›k nedenleri diyabetes mellitus ve sifilizdir.
Syringomyeli spinal kordun kronik, progresif dejeneratif veya geliﬂimsel
bir hastal›¤›d›r ve nadiren üst ekstremitelerde nöropatik artropatiye neden olabilir. Bu yaz›da siringomyeliye sekonder geliﬂen, el bile¤i nöropatik artropatili bir olgu sunulmuﬂtur. Türk Fiz T›p Rehab Derg
2009;55:176-8.
Anahtar Kelimeler: Nöropatik artropati, Charcot eklemi, siringomyeli

Neuropathic arthropathy is a progressive, degenerative arthritis affecting
one or more peripheral or vertebral articulations and is associated with an
underlying central or peripheral neurological disorder. Diabetes mellitus
and syphilis are among the most common causes of the neuropathic arthropathy. Syringomyelia is a chronic progressive degenerative or developmental disorder of the spinal cord and may lead to neuropathic arthropathy in the upper extremities. Herein, we report a case of neuropathic arthropathy with wrist involvement secondary to syringomyelia. Turk J Phys
Med Rehab 2009;55:176-8.
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Giriﬂ
Nöropatik artropati di¤er ad›yla Charcot eklemi, duyu kayb›n›n
eﬂlik etti¤i kronik dejeneratif bir artropatidir (1). Duyu kayb› olan eklemde, a¤r›s›z ﬂiﬂliklere neden olan progresif de¤iﬂiklikler, radyolojik
olarak kemik y›k›m› ile birlikte anormal kemik oluﬂumu mevcuttur
(2). Baﬂta diyabetes mellitus olmak üzere; tersiyer sifilis, a¤r›ya konjenital yan›ts›zl›k, lepra, multipl skleroz, periferik sinir lezyonlar›, poliomiyelit, serebral palsi, siringomiyeli ve spinal kord yaralanmas›na
sekonder geliﬂir ve s›kl›kla alt ekstremitede görülmektedir (2,3).
El bile¤i nöropatik artropatide oldukça nadir tutulan bir bölgedir.
Bu yaz›da siringomiyeliye ba¤l› geliﬂen, el bile¤i nöropatik artropatili bir olgu sunulmuﬂ ve mevcut literatür bilgileri gözden geçirilmiﬂtir.

Olgu
Elli yedi yaﬂ›ndaki erkek hasta, poliklini¤imize her iki el bile¤inde ve parmaklar›nda güçsüzlük ve uyuﬂma ile yürüme güçlü¤ü ve
denge kayb› ﬂikayetleri ile baﬂvurdu. Hastan›n ilk yak›nmalar› yir-

mi y›l önce sa¤ el bile¤inde hissizlik ile baﬂlam›ﬂt›. Hastan›n ilginç
olarak bu his kayb›n› çevresine göstermek için elini duvara vurmaya baﬂlad›¤› ve zaman içinde bunu al›ﬂkanl›k haline getirdi¤i ö¤renildi. Daha sonra bu yak›nmalar›na dengesizlik ve yürüme güçlü¤ü de eklenen hastaya 1997 y›l›nda servikal disk herniasyonu tan›s› konularak C6-7 diskektomi yap›lm›ﬂ. ﬁikayetleri gerilemeyen
hastaya 1998 y›l›nda Chiari Tip 1 malformasyonu ve siringomyeli
tan›lar› ile serebellar dekompresyon ve duroplasti operasyonu uygulanm›ﬂ. Operasyonlar sonras›nda dengesizlik, yürüme bozuklu¤u ve hissizlik ﬂikayetleri devam eden hastaya 2007 y›l›nda servikal spondiloz, servikal dar kanal tan›lar› ile C3-7 total ve T1 parsiyel laminektomi, C4 plak vida ile stabilizasyon ve kemik füzyon
uygulanm›ﬂ. Hasta klini¤imize baﬂvurdu¤unda, son 6 ayd›r sol el
ilk üç parma¤›nda uyuﬂma kar›ncalanma baﬂlad›¤›n›, güçsüzlü¤ünün artt›¤›n› ve ince el becerilerinin azald›¤›n› ifade ediyordu.
Özgeçmiﬂinde 15 y›ld›r hipertansiyon ve son 3 ayd›r tip 2 diyabetes mellitus olan hastan›n yap›lan muayenesinde, servikal lordoz azalm›ﬂ, torakal kifoz artm›ﬂ, lomber lordoz azalm›ﬂ olarak bulundu. Bilateral Trendelenburg testi pozitifti. Eklem hareket aç›k-
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l›klar›; alt ekstremitede tüm yönlerde aç›k ve a¤r›s›zd›. Üst ekstremitede ise sa¤ el bile¤i her yöne k›s›tl› ve a¤r›s›zd›, el bile¤i ekleminde ﬂiﬂlik ve deformasyon mevcuttu (Resim 1). Sol omuz eklem
hareket aç›kl›¤› aktif olarak abduksiyon 40 derece, fleksiyon 60
derece, internal rotasyon aç›k, eksternal rotasyon k›s›tl› idi. Pasif
olarak eklem hareket aç›kl›¤›nda k›s›tl›l›k yoktu. Hastan›n sol Tinnel ve Phalen testleri pozitifti, Katz el diagram›na göre sol el bile¤inde kesin karpal tünel sendromu (KTS) klini¤i mevcuttu. Motor
muayenede sol deltoid 2/5, sol triseps 4/5, sol el intrensek kaslar› 3/5, sa¤ deltoid 4/5, sa¤ el intrensek kaslar› 3/5 ve sa¤ iliopsoas 4/5 olarak de¤erlendirildi, bu kaslar haricindeki kas güçleri
tamd›. Duyu muayenesinde sa¤ C5 ve T1 dermatomlar› aras›nda
a¤r›, ›s› ve dokunma duyusunda bozulma ve L4 dermatomuna
uyan bölgede dokunma duyusunda kay›p mevcuttu. Üst ekstremite eklem pozisyon duyusu bozulmuﬂtu. Sa¤ üst ekstremitede biseps, triseps, brakioradial ve alt ekstremitede patella ve aﬂil refleksleri hiperaktifti. Bilateral taban cildi refleksi ekstansör olarak
de¤erlendirildi.
Hastadan el bile¤i eklemindeki ﬂiﬂli¤i nedeniyle el bilek grafisi ve
akut faz reaktanlar›, hemogram ve biyokimyasal incelemesi, üst ekstremite kas güçsüzlü¤ü nedeniyle de servikal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) istendi. Tam kan say›m›, eritrosit sedimantasyon
h›z›, ürik asit, glukoz, üre, kreatinin, kalsiyum, fosfor, AST, ALT, ALP
normal s›n›rlar içindeydi. Ön-arka el bilek grafisinde; sa¤ el radiokarpal, radioulnar ve ulnokarpal eklemlerde dejeneratif ve hipertrofik
de¤iﬂiklikler mevcuttu (Resim 2). Hastan›n çekilen sa¤ el bile¤i
MRG’sinde radiokarpal, ulnokarpal ve distal radioulnar eklemlerde
ileri hipertrofik de¤iﬂiklikler gözlendi. Ayr›ca ekstansör karpi ulnaris
tendonunda tendinit ile uyumlu de¤iﬂiklikler mevcuttu.
Servikal MRG’sinde geçirilmiﬂ operasyonlara sekonder de¤iﬂiklikler ve C2-T5 düzeyleri aras›nda siringohidromyeli kavitesi
tespit edildi (Resim 3). Yap›lan elektronöromyografik incelemesinde sa¤ üst ekstremitede median ve ulnar motor sinir distal latanslar› uzam›ﬂt›. Sa¤ ulnar duysal sinir aksiyon potansiyeli elde edilemedi. Sol median sinir iletim h›z› yavaﬂlam›ﬂ, distal latanslar› uzam›ﬂt›. Sol ulnar duyusal ve motor sinir iletim çal›ﬂmalar› normal s›n›rlarda idi. Alt ekstremite sinir iletim çal›ﬂmalar› normal olarak
de¤erlendirildi. ‹ncelenen tüm bilateral üst ekstremite kaslar›nda
(C4-8) kronik nörojenik tutulum bulgular› gözlendi. Ayr›ca, sol
median sinirin el bile¤i seviyesinde, duysal ve motor sinirlerin beraber etkilendi¤i orta dereceli KTS mevcuttu.

Resim 1. Hastan›n her iki elinin görüntüsü.
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Hasta klini¤imize yat›r›larak, denge ve koordinasyon egzersizleri, üst ekstremiteye yönelik beceri e¤itimi, üst ve alt ekstremite
kas güçlendirme egzersizlerinden oluﬂan rehabilitasyon program›na al›nd›. Hastaya eklemlerinin korunmas›na ve fonksiyonel
kullan›m›na yönelik e¤itim program› verildi. Sol el bile¤indeki median sinir tuzak nöropatisi semptomlar›n›n azalt›lmas› için statik,
el-el bilek istirahat splinti kullan›m› ile parafin, düﬂük doz lazer ve
derin ›s›t›c›dan oluﬂan fizik tedavi program› uyguland›. Hastaya

Resim 2. Hastan›n her iki el ve el bile¤i ön-arka grafisi.

Resim 3. Servikal MRG incelemesinde C2-T5 aras›nda izlenen
siringomyeli kavitesi.
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gabapentin 600 mg 4x1/gün baﬂland›. Hasta, rehabilitasyon program›ndan k›smen yarar gördü. Geliﬂine göre dengesinde ve ince el
becerilerinde geliﬂme oldu¤u gözlendi, parestezi ﬂikayetleri azald›. Ev egzersiz program› ö¤retilerek taburcu edildi.

Tart›ﬂma
Siringomiyeli, spinal kord ya da beyin sap›n›n, genellikle yavaﬂ
progresif brakiyal amyotrofi, üst ekstremitede dermotomal duyu
kayb› ve alt ekstremitede piramidal bulgularla karakterize nadir,
kronik bir hastal›kt›r. Lezyonlar s›kl›kla konjenital olmas›na ra¤men, bulgular 3. ve 4. dekatlarda ortaya ç›kar. Hastam›zda da literatür ile uyumlu olarak ilk yak›nma 4. dekatta ortaya ç›km›ﬂ, ancak herhangi bir tan› almad›¤›ndan ve tekrarlayan el bile¤i travmalar› neticesinde nöropatik artropati geliﬂmiﬂtir.
Nöropatik artropati, patofizyolojisi kesin olarak aç›klanamam›ﬂ, santral ve periferik sinir sistemi hastal›klar› ile yak›ndan iliﬂkili oldu¤u düﬂünülen bir durumdur. Etiyolojisinde siringomiyelinin yan› s›ra diyabetes mellitus, tersiyer sifilis, a¤r›ya konjenital
yan›ts›zl›k, lepra, multipl skleroz, periferik sinir lezyonlar›, poliomiyelit, serebral palsi ve spinal kord yaralanmas› mevcuttur (4). Nöropatik eklemlerin patogenezinde temel faktör eklemden gelen
uygun duyusal uyar›lar›n eksikli¤idir. Eklemden gelen a¤r› ve
proprioseptif duyular›n eksikli¤i eklemin uzun süreli anormal
travmalara maruziyetine sebep olur. Tekrarlay›c› travmalar eklem
k›k›rda¤›n›n fibrilasyonu ve fragmentasyonu ile sonuçlan›r ve eklem içinde serbest cisimlerin oluﬂumuna neden olabilir (5). Özellikle ayak, diz, kalça gibi yük taﬂ›yan eklemlerde görülür ve üst
ekstremitede daha nadirdir (2,3). Üst ekstremitede en s›k tutulan
eklem omuz iken, dirsek ikinci s›k tutulan eklemdir. Literatürde el
bile¤i tutulumu ile baﬂlayan birkaç olgu mevcuttur (6). Shem (4)
paraplejik bir hastada, Bayne ve Lu (2) ise kanedyen kullanan diabetik bir hastada geliﬂmiﬂ el bilek nöroartropatileri bildirmiﬂlerdir. Nöroartropatinin diyabetli hastalardaki insidans› %0,1 olarak
tahmin edilmektedir ve genellikle diyabet tan›s›ndan 15 y›l sonra
ortaya ç›kmaktad›r (7). Siringomiyelisi olan hastalar›n ise %20%25’inde nöropatik artropati geliﬂti¤i düﬂünülmektedir (8). Siringomyelide üst ekstremite tutulumu yayg›nd›r (9,10). En s›k omuz
tutulumu görülürken onu dirsek tutulumu izler ve el bilek tutulumu ise oldukça nadirdir (11). Omuz ve dirse¤in bir arada tutuldu¤u
vakalar da bildirilmiﬂtir (12,13). Siringomyelide omuzda daha çok
atrofik de¤iﬂiklikler görülürken dirsekte hipertrofik bulgular›n
bask›n oldu¤u belirlenmiﬂtir (14). Bizim vakam›zdaki el-el bile¤i tutulumunda ise hipertrofik bulgular bask›nd›r.
Nöropatik artropatinin ay›r›c› tan›s›nda osteonekroz, posttravmatik osteoartrit, enfeksiyonlar ve kalsiyum pirofosfat depo hastal›¤› yer almaktad›r. Radyolojik görünüm olarak bu hastal›klarla
benzese de nöropatik artropatide bu hastal›klardan farkl› olarak
eklem a¤r›s› yoktur (8).
Tedavideki ana hedef, eklemin fonksiyonelli¤ini yitirmeden
daha fazla hasara u¤ramas›n› engellemektedir (15). Eklem hasar›
oluﬂtuktan sonra yap›labilecekler s›n›rl› oldu¤undan önceden önlem almak tedavinin en önemli k›sm›d›r. Özellikle bu vakada eklemin korunmas›n›n önemi hastaya ö¤retildi ve eklemi stabilize etmeye yönelik splint verildi.
Nöropatik artropatilerde cerrahi giriﬂime de baﬂvurulmaktad›r. Artrodez uygulanmakta, ancak sonuçlar›ndan her zaman
memnun kal›nmamaktad›r. Literatürdeki bir di¤er bilgi de bu ek-

lemlerde artroplastinin kontrendike oldu¤udur (12,16-18). Kwon ve
Morrey (15) uygun hastalarda cerrahinin faydal› olabilece¤ini, ancak ilk seçenek olmad›¤›n› belirtmiﬂ, öncelikli olarak fonksiyonel
cihazlama ve fizik tedavinin denenmesini önermiﬂlerdir.
Sonuç olarak üst ekstremitede his kayb› yak›nmas› ile baﬂvuran hastalarda altta yatan sebebin ayd›nlat›lmas› ve uygun tedavinin erken dönemde uygulanmas›n›n, olgumuzda oldu¤u gibi ileri evrede görülen, fonksiyonel k›s›tlanmaya neden olarak yaﬂam
kalitesini bozan nöropatik artropati gibi komplikasyonlar›n engellenmesi aç›s›ndan önemli oldu¤unu düﬂünüyoruz.

Kaynaklar
1.

Louthrenoo W, Ostrov BE, Park YS, Rothfuss S, Schumacher HR Jr.
Pseudoseptic arthritis: an unusual presentation of neuropathic
arthropathy. Ann Rheum Dis 1991;50:717-21. [Full Text]
2. Bayne O, Lu EJ. Diabetic Charcot’s arthropathy of the wrist. Case
report and literature review. Clin Orthop Relat Res 1998;357:122-6.
[Abstract]
3. Parker RD, Froimson AL. Neurogenic arthropathy of the hand and
wrist. J Hand Surg 1986;11A:706-10. [Abstract]
4. Shem KL. Neuroarthropathy of the wrist in paraplegia: A case report.
J Spinal Cord Med 2006;29:436-9. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]
5. Elman MH. Neuropathic joint disease (Charcot joints). In: McCarty DJ,
editor. Arthritis and allied conditions. 11th ed. Philadelphia: Lea and
Febiger; 1989. p. 1255-72.
6. Brower AC, Allman RM. Pathogenesis of the necrotrophic joint:
neurotraumatic vs. neurovascular. Radiology 1981;139:349-54.
[Abstract] / [PDF]
7. Giurini JM, Chrzan JS, Gibbons GW, Habersahw GM. Charcot’s disease in diabetic patients. Postgrad Med 1991:89;163-9. [Abstract]
8. Barber DB, Janus RB, Wade WH. Neuroarthropathy: an overuse
injury of the shoulder in quadriplegia. J Spinal Cord Med 1996;19:9-11.
[Abstract]
9. Jones EA, Manaster BJ, May DA, Disler DG. Neuropathic
osteoarthropathy: diagnostic dilemmas and differential diagnosis.
Radiographics 2000;20:5279-93. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]
10. Unnanuntana A, Waikakul S. Neuropathic arthropathy of the elbow: a
report of two cases. J Med Assoc Thai 2006;89:533-40. [Abstract] /
[PDF]
11. Ekim A, Arma¤an O. Neuropathic arthropathy caused by
syringomyelia in different joints and lesion of brachial plexus at right
upper extremity: A case report. A¤r› 2007;19:54-8. [Abstract] / [PDF]
12. Yan›k B, Tuncer S, Seçkin B. Neuropathic arthropathy caused by
Arnold-Chiari malformation with syringomyelia. Rheumatol Int
2004;24:238-41. [Abstract] / [Full Text] / [PDF]
13. Ruette P, Stuyck J, Deber P. Neuropathic arthropathy of the shoulder
and elbow associated with syringomyelia: A report of 3 cases. Acta
Orthop Belg 2007;73:525-9. [Abstract] / [PDF]
14. Sequeira W. The neuropathic joint. Clin Exp Rheumatol 1994;12:325-37.
[Abstract]
15. Kwon YW, Morrey BF. Neuropathic elbow arthropathy: a review of six
cases. J Shoulder Elbow Surg 2006;15:378-82. [Abstract] / [Full Text]
/ [PDF]
16. Karao¤lan B. Siringomyeli ve tedavisi. Beyazova M, Gökçe-Kutsal Y,
editör. Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon. Ankara: Güneﬂ Kitabevi; 2000.
s. 2020-7.
17. Nozawa S, Miyamoto K, Nishimoto H, Sakaguchi Y, Hosoe H, Shimizu
K. Charcot joint in the elbow associated with syringomyelia.
Orthopedics 2003;26:731-2. [Abstract]
18. Deirmengian CA, Lee S-G, Jupiter JB. Neuropathic arthropathy of
the elbow: A report of five cases. J Bone Joint Surg 2001;83:939-44.
[Abstract] / [Full Text] / [PDF]

