
Klinik pratikte, ilk akla gelen tanı ile tam olarak ör-
tüşmeyen durumlarda klinisyeni farklı düşünmeye 
teşvik edebilecek nadir görülen ağrı sendromlarına 
bu bültende yer verilmiştir.

Epidural Apse

Epidural apse, omurgada vertebral periost ile spinal 
duramater arasında yerleşmiş yaygın piyojenik bir 
enfeksiyondur. En sık lomber omurgada görülür.[1] 

Epidural apsede diabetes mellitus ve spinal girişim-
ler en sık görülen risk faktörleridir. Bunların dışında; 
alkol, intra venöz (IV) ilaç bağımlılığı, insan immün 
yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu, kanser öyküsü, 
karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi immünsupres-

yon yapan sebepler, üriner sistem enfeksiyonu, os-
teomiyelit, psoas kası absesi gibi enfeksiyonlar diğer 
risk faktörleridir.[2] Predispozan faktörlerin sıklığında-
ki artış ve görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelere 
bağlı olarak insidansı artış göstermektedir.[1]

Enfektif nedenlerde en sık yayılım yolu hematojen 
yoldur. Özellikle üriner sistem enfeksiyonları Batson 
pleksusu yolu ile epidural apseye sebep olabilir. Spi-
nal cerrahi, spinal enjeksiyon ve katater uygulamaları 
direkt inokülasyon yolu ile, psoas absesi ve vertebral 
osteomyelit komşu odaktan yayılım yolu ile epidural 
apseye sebep olabilen diğer nedenlerdir. Epidural 
apseye en sık neden olan patojen S. aureus olup va-
kaların %60’ından sorumludur (Tablo 1).[2]
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Hastalarda başvuruda en sık görülen bulgu bel ağrı-
sıdır. Bel ağrısı, ateş ve nörolojik bulgularla başvuran 
her hastada epidural apse öncelikle düşünülmelidir. 
Bu triad sadece %8 kadar hastada mevcuttur. Bu 
nedenle erken tanı ve tedavi gecikebilir.[2] Etkilenen 
omurga segmentinde lokalize edilmeyen ağrı, sub-
febril ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi özgün olmayan 
bulgularla başlar, zamanla omurgada lokalize şiddetli 
ağrı, palpasyonda artmış spinal hassasiyet gelişebilir. 
Apse büyümeye devam ederse, yüksek ateş, titre-
me, kasılma, yürüme bozukluğu, alt ekstremitelerde 
güçsüzlük, hipoestezi, hiperrefleksi, patolojik refleks 
bulguları ve sfinkter kontrol bozukluğuna kadar iler-
leyen bir tablo ortaya çıkabilir.[1] Heusner, spinal epi-
dural apse tanısı konulan hastaların klinik bulgularını 
evrelendirmiştir (Tablo 2).[2] Hastalar başvuru anında 
en sık evre 1 veya 2’dedir. Bu nedenle omurgada şid-
detli ağrı şikayeti ile başvuran hastalar risk faktörleri, 
nörolojik bulgularındaki progresyon ve laboratuvar 
bulgularına göre epidural apse açısından acil radyo-
lojik görüntülüme ile değerlendirilmelidir.[2]

Epidural apse tanısında laboratuvar bulgularından 
lökositoz varlığı zayıf bir belirteç iken, C reaktif prote-
in (CRP) ve eritrosit sedimentasyon hızı yükseliğinin 
özgünlüğü yüksektir. Tanıda özellikle kontrastlı man-
yetik rezonans görüntüleme (MRG) değerlidir (Şekil 
1). Kan, idrar ve doku kültürü etkenin izolasyonu açı-
sından önemlidir.[2]

Tedavide en sık antibiyotik tedavisi ile birlikte cerra-
hi müdahale uygulanmaktadır. Komorbiditesi fazla 
ve apsesi küçük olan hastalarda girişimsel radyoloji 
eşliğinde drenaj uygulanabilir. Tek başına antibiyotik 
tedavisi ise nörolojik defisiti olmayan ve komorbidi-
tesi olmayan etkenin bilindiği sınırlı sayıda vakada 
uygulanabilir ama bunların da %40’ında cerrahi de-
kompresyon gerekmektedir (Tablo 3).[2]

Ayırıcı tanıda, syringomiyeli, transverse miyelit, lum-
ber disk hernisi, spinal stenoz, epidural hematom, 
metastatik tümörler, Paget hastalığı, nörofibramato-
zis gibi hastalıklar düşünülmelidir.[1] Epidural apseye 
bağlı kalıcı nörolojik defisit görülmekle birlikte %15 
ölüm riski bildirilmektedir, bu nedenle erken tanı ve 
tedavi önemlidir.[2]

Multipl Miyelom

Multipl miyelom (MM) kemik iliğinde monoklonal 
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Tablo 1. Epidural apseye neden olan 
patojenler[2]

Patojenler 

Metisilin-hassas S. aureus 
Metisilin-dirençli (MRSA) S. aureus
Diğer gram pozitif koklar*
Gram negatifler**
P. acnes, Brucella

*Gram pozitif koklar: Streptococcus anginosus, Streptococcus pyo-
genes, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Group B strepto-
coccus, Peptostreptococcus, Staphylococcus epidermidis, Staphylo-
coccus hominis, Staphylococcus lugdunesis, Staphylococcus scleiferi.

**Gram negatifler: Acinetobacter, Citrobacter koseri, Enterobacter, 
Escherichia coli, Serratia marcescens, Pseudomonos aeruginosa.

Tablo 2. Spinal epidural apsede klinik 
evreleme[2]

Spinal epidural apse klinik evreleme

Evre 1 Bel ağrısı vardır, ateş ve nörolojik
 bulgular eşlik etmez.
Evre 2 Radikülopati, reflex değişiklikleri
Evre 3 Alt ekstremitelerde parestezi, güçsüzlük  
 ve sfinkter kontrol bozukluğu
Evre 4 Paralizi



plazma hücrelerinin birikmesi ile karakterize olan, 
plazma hücrelerinin malign bir hastalığıdır. En sık kli-

nik bulguları kemik ağrısı, yorgunluk ve patolojik ke-
mik kırıklarıdır. Tanı anında ortalama hasta yaşı 65–70 
arasındadır. Etyolojisinde, genetik ve çevresel faktör-
ler suçlanmaktadır.[1] MM’de en sık görülen bulgular 
CRAB (hiperkalsemi, böbrek yetmezliği, anemi, kemik 
lezyonları) kriterleri olarak kısaltılmıştır (Tablo 4).[3]

Tanıda labaratuvar bulguları dışında direkt grafilerde 
kafatası ve omurgada zımba deliği şeklinde lezyon-
lar ve periferik yaymada eritrositlerde rulo formasyo-
nu tipiktir (Şekil 2).

Miyelom tedavisinde kullanılan ilaçlar proteazom 
inhibitörlerini, immün modulatuvar ilaçları, monok-
lonal antikorları, alkilleyicileri, histon deasetilaz in-
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Tablo 3. Epidural apsede tedavi[2]

Epidural apsede tedavi

Antibiyotik tedavisi*+ cerrahi**

Antibiyotik tedavisi+ girişimsel radyoloji eşliğinde 
drenaj
Antibiyotik tedavisi

*Ampirik antibiyotik tedavisinde vankomisin+ piperasilin tazo-
baktam veya 3. veya 4. kuşak sefalosporinler uygulanır. Kültür 
sonuçlarına göre etkene yönelik tedavi ile devam edilir. Tedavinin 
süresi ortalama 4-8 hafta kadardır.

**Laminektomi ile nöral dekompresyon ve abse drenajı.

(a) (b) (c)

Şekil 1. T2 ağırlıklı MRG incelemede: sagital kesitlerde L5-S1 diskinde diskitle uyumlu görünüm. Axial kesitte epidural aralıkta abse ile 
uyumlu hiperintens sıvı koleksiyonu.[1]

Tablo 4. Multiple myelomda klinik ve laboratuvar bulguları[3]

Multipl myelom bulguları (Crab Kriterleri) Laboratuvar bulguları

Hiperkalsemi: Karın ağrısı, kabızlık, konfüzyon Serum kalsiyum ›11 mg/dL
Böbrek yetmezliği: Halsizlik, üremiye bağlı konfüzyon Serum kreatinin ›2 mg/dL, eGFR ‹40 mL/dk
Anemi: Çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik, bilinç bulanıklığı Hemoglobin ‹10 g/dL
Kemik lezyonları: Litik lezyonlar, osteoporotik Konvansiyonel iskelet radyografisi, BT veya PET-CT’de
kompresyon kırıkları, patalojik kırıklar, plazmasitomalar bir veya daha fazla osteolitik kemik lezyonu görülür.
Hiperviskozite: Konfüzyon, retinal kanama, intrakranial Immunglobin düşüklüğü
basınç artışına bağlı nörolojik bulgular, mukoza Albumin düşüklüğü
kanamaları ve dekompanse kalp yetmezliği ESR yüksekliği
 Total protein düzeyi yüksekliği
 Plazma viskozitesinde artış
İmmün yetmezlik: Tekrarlayan bakteriyel ve viral 
enfeksiyonlar
Sitopeni: Kanama, ekimoz, enfeksiyonlar,
Amiloid depolanmasına bağlı bulgular: Makroglossi,
periorbital ekimoz, aritmiler

BT: Bilgisayarlı tomografi; ESR: Eritrosit sedimentasyon hızı; PET-CT: Pozitron emisyon tomografisi.



şekilde ağrıyı azaltabilir. Spinal kord kompresyonu ol-
mayan patolojik vertebra kırıklarının tedavisinde ver-
tebroplasti veya kifoplasti uygulamaları önerilmek-
tedir. MM’de nefrotoksik etkilerinden dolayı steroid 
olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAID) analjezik 
olarak tercih edilmez, asetominofen, opioid analje-
zikler ve sistemik kortikosteroidler kullanılır (Şekil 3).[4]

Foıx- Alajouanine Sendromu

Foix- Alajouanine sendromu (FAS), torakal ve lumbo-
sakral bölgede dural arteriyovenöz fistül (AVF) sonu-
cu oluşur. En sık torakal bölgede görülür.[1]

Medulla spinalis’in venöz drenajı intramedüller ven-
ler aracılığı ile perimedüller venlere, radiküler venle-

hibitörlerini içerir. Bununla birlikte tedavide hala en 
önemli basamak otolog kök hücre naklidir.[3]

MM’de hastalığın farklı aşamalarında hastaların 
%73’ü ağrıdan şikayet eder. Nosiseptif ve nöropatik 
ağrı birliktedir. Kemik ağrısı osteolitik kemik lezyon-
ları ve kemik kırıklarına bağlı oluşur. Periferik nöro-
pati distal ve simetriktir özellikle bortezemid tedavisi 
buna neden olur. Postherpetik nevralji kemoterapi 
sonrası görülen immünsupresyon nedeni ile oluşur. 
Kanser ile ilişkili nöropati de görülebilir.[4]

MM’ye bağlı kemik hastalığında, ağrı tedavisinde bis-
fosfanatlar (BS) ve denosumab kullanılabilir. Radyote-
rapi tek başına iki hafta gibi kısa bir sürede ve etkili bir 
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(a) (b)

Şekil 2. Periferik yaymada eritrositlerde rulo formasyonu ve direkt grafide kafatasında zımba deliği şeklindeki lezyonlar.[1]

Şekil 3. Multiple myelomda ağrı tedavisi.[3]

Nosiseptif ağrı

Santral sensitizasyon

Zaman

Nöroplasti KRONİK AĞRI

TANI TEDAVİ YAN ETKİLER

KEMİK AĞRISI

Kemiği hedefleyen ilaçlar

BPlar ve denosumab

Radyoterapi
Vertebraplasti/kifoplasti

Analjezikler

Antidepresanlar

Antikonvülzanlar Lidokain %5

±Opioidler Kapsaisin %8

Topikal analjezikler:

Analjezikler Analjezikler

PERİFERİK NÖROPATİ POSTHERPETİK NEVRALJİ

Nöropatik ağrı



re, internal ve eksternal venöz pleksuslara katılır. Spi-
nal kord, vertebral arterlerden çıkan anterior spinal 
arter ve vertebral arterlerden veya posterior inferior 
serebellar arterlerden çıkan posterior spinal arter-
lerden beslenir. Segmental spinal arterlerden çıkan 
radikülomedüller arterler spinal kökleri takip ederek 
intervertebral foramenden içeri girerler.[5] Segmental 
spinal arterin dural dalları, radikülomedüller arterler 
ile medüller venler arasındaki fistül sonucu, dural 
arterlerdeki yüksek basınç intradural venöz basıncı 
yükselterek spinal korda iskemiye neden olur.[6] 

Genellikle 50 yaşın üzerinde tanı alır. Alt torakal ve 
lumbosakral bölgede zamanla artan lokalize ağrı 
mevcuttur. Hastaların yol yürüme mesafesi kısalmış-
tır, sıklıkla alt ekstremite güçsüzlük, azalmış ağrı ve ısı 
duyusu, idrar ve gaita inkontinansını içeren ilerleyici 
miyelopati tablosu vardır.[1] 

FAS’de olası diğer nedenler dışlandıktan sonra tanı 
radyografik olarak doğrulanarak konur. MRG ilk ter-
cih edilmesi gereken radyolojik yöntemdir, erken 
dönemde normaldir. Geç dönemde, T2 ağırlıklı MRG 
sekanslarında santral spinal kord lezyonları ve spinal 
kordda ödem hiperintens sinyal değişiklikleri olarak 
görünür. Kontrastlı incelemede anormal vasküler 
yapılara bağlı genişlemiş damarlar izlenebilir. Spinal 
anjiografi ise, dural AVF’yi en iyi gösteren yöntemdir 
(Şekil 4).[1]

Tedavide dural AVF’den drene olan venin cerrahi li-
gasyonu veya endovasküler embolizasyonu yapılır. 
Cerrahi ve endovasküler tedavi sonuçları birbirine 
yakındır.[5]

Ayırıcı tanıda lumbar disk hernisi, spinal stenoz, HIV 
enfeksiyonu, Lyme hastalığı, B12 vitamin eksikliği, 
multiple skleroz, amyotrofik lateral skleroz, spinal 
kord tümörleri, spinal arter trombozu, syringomiyeli, 
epidural abse düşünülmelidir.[1]

Paget Hastalığı

Paget hastalığı, bazı kemiklerde lokal olarak artmış 
kemik döngüsü ve organize olamamış kemik dokusu 
ile karakterize kronik bir metabolik kemik hastalığı-
dır.[7] Genellikle 50 yaşın üzerinde tanı alır.

Ailesinde Paget hastalığı bulunanlarda riskin 7–10 
kat arttığı gözlemlenmiştir. Paget hastalığına yaka-
lanan hastaların önemli bir kısmında Sequestosome 
1 gen mutasyonu saptanmıştır. Genetik yatkınlık ze-
mininde paromiksovirusların, hastalığı başlattığı öne 
sürülmüştür.[7]

Hastalık ilk olarak kemiğin lokalize bir bölgesinde os-
teoklastik kemik rezorpsiyonu artışı ile ortaya çıkar. 
Bunu takiben osteoblastik faz başlar. Osteoblastik 
fazda düzensiz ve aşırı kemik yapımı olur, bu kemikte 
aşırı vaskülarite ve abartılı bağ dokusu yanıtı gelişir. 
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Şekil 4. T2 ağırlıklı MRG aksiyel kesitlerde T11-12 seviyesinde AVF’ye eşlik eden kord ödemi ve kontrastlı incelemede anormal vasküler 
yapılar izlenmektedir.[1] İntra operatif spinal anjiografik görüntülemede sol T10 düzeyinde interkostal arterden beslenen intramedüller 
ven, perimedüller venlere drene olmaktadır.[1]

(a) (a)

(c) (d)

(e)

(b) (b)



trabeküller ve kortikal kalınlaşma görülür. Paget 
lezyonlarının saptanmasında kemik sintigrafisi, di-
rekt kemik grafilerinden daha duyarlı fakat daha az 
özgündür. Bu nedenle sintigrafik tutulum bölgeleri 
direkt grafi ile incelenmelidir (Şekil 5).[7]

Genellikle asemptomatik seyreder fakat aktif Paget 
hastalığında ileride çıkabilecek komplikasyonları 
önleyebilmek için tedavi endikasyonu vardır. Ağrı, 
artmış kemik döngüsü ile ilgili ise antirezorptiflerle 
(BS) geçer. Buna karşılık sinir basısı veya ikincil oste-
oartrozdan dolayı oluşan ağrılarda NSAID’ler hatta 
opioid analjezikler verilebilir. Fizik tedavi uygulama-
larından faydalanılabilir. Sinir basısına bağlı dirençli 
ağrılarda epidural sinir blokları uygulanabilir.[7]

Ayırıcı tanıda osteoporoz, osteopetrozis, multipl 
myelom, akromegali, kemiğin primer tümörleri, me-
tastazlar (prostat, meme kanseri) düşünülmelidir.[1]

Yaygın İdiopatik İskelet Hiperostozu

Yaygın idiopatik iskelet hiperostozu (DISH) omurganın 
ligamentöz yapılarında ve periferik entezis noktaların-
da görülen dejeneratif, travmatik veya inflamatuvar 
değişiklik olmaksızın oluşan, ossifikasyon ve kalsifi-
kasyonlarla karakterize, kronik bir hastalıktır. En sık 
omurga tutulumu olur. Bunun dışında pelvis, patella, 
kalkaneus ve olekranon etkilenen diğer yapılardır.[1] 
Prevelansı yaşla ilişkili olarak artar. Etyolojisinde meta-
bolik durumların rol oynadığı düşünülmektedir.[1]

DISH’de ossifikasyonlar en sık torakal omurgada olu-
şur. Servikal omurgada vertebra korpuslarının anteri-

Sklerotik fazda ise osteoblastik aktivite azalır vaskü-
laritenin yerini fibrozis alır.[1]

Genel semptomlar olarak baş dönmesi, halsizlik, ek-
lem hareketlerinde kısıtlanma görülebilir. Vakaların 
%50’si asemptomatiktir. Paget hastalığında en çok 
sakrum, pelvis, vertebra, femur, kafatası, tibia, hume-
rus, kostalar ve klavikula tutulur. Tutulan kemiklerde 
derin ve zonklayıcı bir ağrı olur, ağrı devamlıdır, din-
lenmekle geçmez ve geceleri şiddetlenir. Lezyonun 
üzerine basmakla, yük bindirmekle tipik Paget ağrısı 
ortaya çıkar. Kemik bölgesindeki lokal ağrılar, mikrof-
raktürlerden ve ikincil artrozdan kaynaklanır. Paget 
hastalığı ile birlikte osteoporoz ve kırıklar görülebilir, 
vertebra büyümesi sonucu spinal kord ve sinir kökle-
rinde bası semptomları ortaya çıkar. Yaygın kraniyum 
tutulumu olan hastalarda kraniyumdaki ostiumların 
daralması ile kraniyal sinirler bası altında kalır (özel-
likle 2. ve 8. kraniyal sinirler), işitme kaybı gelişebilir. 
Çok uzun süre devam eden yaygın Paget lezyonla-
rında, osteojenik sarkoma dönüşüm olabilir. Tutulan 
kemiklerde kanlanmanın aşırı artışı ile yüksek debili 
kalp yetmezliği gelişebilir.[7] 

Tanı klinik, radyolojik, biyokimyasal ve sintigrafik 
özellikler esas alınarak konulabilir. Serumda alkali 
fosfataz (ALP) artışı, hastalığın aktivitesini gösterir 
ve tedaviye cevabı takip etmek için kullanılır. Ayrıca 
karaciğer hastalıkları gibi total alkali fosfatazı artıra-
bilecek başka hastalıklar varsa, kemik alkali fosfatazı 
bakılmalıdır.[7]

Paget hastalığına bağlı lezyonların tanısı direkt rad-
yografi ile konulabilir. Direkt grafilerde skleroz, lizis, 
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Şekil 5. ALP yüksekliği olan bir hastada kemik sintigrafisi incelemesinde yaygın kemik tutulu-
mu. Pubiste paget hastalığına bağlı trabeküler, kortikal kemikte kalınlaşma ve skleroz bulguları.[8]
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artrit, psöriatik artrit, enteropatik artrit, SAPHO send-
romu], spondilozis deformans, akromegali, hipopa-
ratiroidizm, florozis, okronozis, primer osteoartrit 
(POA) düşünülmelidir.[1] DISH; ileri başlangıç yaşı, 
sakroiliak eklem (SİE) erozyon ve sklerozunun, faset 
eklem ankilozunun yokluğu, sık ALL ossifikasyon 
varlığı, HLA-B27 negatifliği, entezopatilerde eroz-
yon bulgularının olmaması, ağrının hafif olması ile 
AS’den ayrılır. DISH’de genellikle POA’da etkilenme-
yen eklemler tutulur, periferik eklemlere komşu kalın 
osteofitler vardır. DISH’den farklı olarak Spondilozis 
deformans’da ALL ossifikasyonu olmaz.[9]

Ankilozan Spondilit (AS)

AS, sinsi başlangıçlı, özellikle aksiyel iskeleti ve SİE’le-
ri tutan, inflamatuvar bel ağrısı ile karakterize perife-
rik eklem ve eklem dışı bulguları da bulunabilen bir 
SPA’dır. Başlangıç yaşı otuzlu yaşlardır. Etyolojisinde 
otoimmün mekanizmalar suçlanmaktadır.[1] İnflama-
tuar bel ağrısının semptomlarının bulunması AS için 
tipiktir. Calin kriterlerine göre en az 4 bulgu varsa inf-
lamatuvar bel ağrısı tanısı koyabiliriz (Tablo 6).[10] 

AS için 1984 Modifiye New York Kriterleri bazı eksik-
liklerine rağmen tanıda yardımcıdır (Tablo 7).[10]

Modifiye New York kriterlerinin erken dönemdeki 
hastaların saptanmasında performansının düşük ol-
ması ve spinal mobilitede kısıtlılık radyografik sakro-
iliit gibi geç dönem bulgular içermesi nedeniyle As-

or yüzeyinde torakal omurgada ise vertebra korpus-
larının anterolateral yüzeyinde oluşur. En sık anterior 
longitudinal ligament (ALL) tutulur. DISH’de marjinal 
olmayan sindesmofitler akıcı tarzda ossifikasyon gö-
rünümüne neden olur.[9]

Çoğunlukla asemptomatik seyreder. En sık görülen 
bulgular; omurgada ağrı, tutukluk ve servikal tutu-
lumda görülen özofagus kompresyonuna bağlı dis-
fajidir. Ağrı etkilenen omurga segmentlerinde hafif 
şiddette olur, gluteal bölgeye yayılabilir, tutukluk ise 
sabahları fazladır. Spinal kanalın ossifikasyona sekon-
der daralması sonucu spinal kord kompresyonu geli-
şebilir. En sık servikal omurgada görülür. Düşük enerji-
li travma ile omurgada, özellikle servikal bölgede kırık 
gelişebilir. Omurga dışında el, dirsek, diz, pelvis gibi 
eklemlerde periartiküler hiperosteozis gelişebilir.[9]

Tanı kriterleri ilk kez Foriester tarafından 1950’de orta-
ya konmuştur. Resnic ve Niwayama tarafından 1975’te 
modifiye edilmiştir (Tablo 5). Daha sonra Utsinger ta-
rafından tutulan vertebra sayısı ikiye indirilmiş veperi-
ferik entezopatinin varlığı kriterlere dahil edilmiştir.[9]

DISH tanısı radyolojik olarak konulur (Şekil 6). Hasta-
lığa özgü labaratuvar bulgusu yoktur.[1]

Ağrısı olan hastalarda NSAID’ler ve miyorelaksanlar 
önerilir. Fizik tedavi uygulamalarında amaç, doğru 
postürün kazandırılması ve eklem hareket açıklığının 
korunmasıdır. Dirençli ağrılarda epidural steroid en-
jeksiyonları uygulanabilir.[1]

Ayırıcı tanıda seronegatif spondiloartropatiler (SPA) 
[ankilozan spondilit (AS), Reiter sendromu/reaktif 

Tablo 5. DISH tanı kriterleri[9]

Resnick ve Niwayama Kriterleri

1. Birbirini takip eden en az 4 vertebra korpusunda 
ossifikasyon olması

2. Intervertebral disk yüksekliklerinin korunması, 
vertebralarda marjinal skleroz ve vakum feno-
meni gibi dejeneratif radyolojik değişikliklerin 
yokluğu  

3. Faset eklem ankilozu ve SİE erozyon ve sklerozu-
nun olmaması 

DISH tanısı için 3 kriterin varlığı gerekir.

SİE: Sakroiliak eklem; DISH: Yaygın idiopatik iskelet hiperostozu.

Şekil 6. Lomber lateral direkt grafide marjinal olmayan sindes-
mofitler, horizontal olarak uzanır. Sagittal BT görüntülemede ka-
rakteristik kalın akıcı tarzda osteofit görünümü vardır.[1]
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terlerine göre hastaları radyografik SPA ve non rad-
yografik SPA olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Radyog-
rafik SPA de ön-arka pelvis grafisinde bilateral evre 
2 veya unilateral evre 3–4 sakroiliit ve SİE MRG’de 
sakroilitin aktif inflamasyonunun varlığı ve bir veya 
birden fazla SPA bulgusunun varlığı gerekmektedir. 
Non radyografik SPA ise radyografik sakroiliit bulgu-
su olmayan, HLA-B27 pozitif ve iki veya daha fazla 
SPA bulgusu olan hastaları tanımlar.[11]

Ağrı, aşağı bel bölgesinde, gluteal bölgede derinde 
ve sakroiliak bölgede hissedilir. Belde sabah tutuk-
luğu uyandıktan sonra en şiddetlidir, sıcak banyo ve 
hareketle azalır. Omuz ve kalça eklemleri en sık tu-
tulan periferik eklemlerdir. Akut anterior üveit en sık 
eklem dışı tutulumdur.[1] 

Vertebradaki ossifiye entezopatiler, omurganın tüm 
düzlemlerde hareketini kısıtlar ve omurgada duruş 
bozuklukları gelişir. İntervertebral eklem hareketleri 
kısıtlanır. Schober testi, modifiye Schober testi tanı-
da yardımcıdır. Kostavertebral eklemlerin füzyonu 
sonucu hastalarda göğüs ekspansiyonu azalmıştır.[10]

AS’de HLA-B27 %90 pozitiftir. Eritrosit sedimentas-
yon hızı, CRP yüksektir, otoantikorlar ise negatiftir. 
Ön arka pelvis grafisinde SİE erozyonu ve ankilozu-
nun varlığı AS’ nin ayırt edici özelliğidir. SİE tutulu-
mu evrelendirilmiştir. Evre 0; normal, ever 1; şüpheli 
değişiklikler, evre 2; eklem aralığında değişiklik ol-
maksızın, lokalize erozyon ve skleroz. Evre 3; SIE’de 
yaygın erozyon, skleroz, daralma, genişleme ve kıs-
mi ankiloz. Evre 4; tam ankiloz vardır. Ön arka ve la-

sessment of Spondyloarthritis International Society 
(ASAS) kriterleri geliştirilmiştir (Şekil 7).[10] ASAS kri-

Tablo 6. Calin kriterleri[10]

Calin kriterleri

40 yaşın altında 
Sinsi başlangıç varsa
3 aydan daha uzun süren bel ağrısı tanımlıyorsa 
Sabah tutukluğu ile beraberse
Egzersiz ile rahatlıyorsa

Tablo 7. Modifiye New York kriterleri [10]

Modifiye New York kriterleri 

1. Radyolojik kriterler 
 Sakroiliit ≥ bilateral grade 2 veya unilateral 

grade 3-4
2. Klinik kriterleri 

a. 3 aydan daha uzun süredir aşağı bel 
bölgesinde egzersiz ile düzelen istirahatte 
rahatlamayan ağrı

b. Sagital ve frontal planda lomber omurganın 
hareketlerinde sınırlanma

c. Sağlıklı, yaşı ve cinsiyeti ile uyumlu kişilere 
göre göğüs ekspansiyonunda kısıtlılık

Kesin AS tanısı için radyolojik kriterlere bir klinik 
kriter eklenmelidir
Olası AS tanısı için radyolojik kriter ya da radyolojik 
kriter olmaksızın 3 klinik kriter gereklidir.

AS: Ankilozan spondilit.

45 yaşından önce başlamış ve en az 3 aydan beri kronik bel ağrısı olan hastalarda

Radyografik sakroiliit
+

≥1 spondiloartropati bulgusu

HLA-B27
+

≥2 spondiloartropati bulgusu

Spondiloartropati bulguları:
İnflamatuar bel ağrısı Daktilit
Aile öyküsü
Artrit Psöriazis
HLA-B27

Şekil 7. ASAS (Assessment of Spondyloarthritis International Society) kriterleri.[11]
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antiromatizmal ilaçlar, tümör nekrozis factor –alfa, 
interlökin 17A, janus kinaz inhibitörleri tedavide kul-
lanılan diğer ajanlardır. Fizik tedavi uygulamalarında 
amaç posturü düzeltmeye, deformiteleri önlemeye 
yöneliktir.[10] Konservatif tedaviye dirençli ağrılarda 
girişimsel ağrı tedavisi uygulamalarından sakroiliak 
ekleme steroid enjeksiyonları ve lomber epidural 
steroid enjeksiyonları önerilmektedir.[1]

Ayırıcı tanıda sakroiliit yapan nedenler arasında 
seronegatif spondilartropatiler (Reiter sendromu/
reaktif artrit, psöriatik artrit, inflamatuvar barsak 
hastalığı, SAPHO sendromu, intestinal bypass art-
rit), tüberküloz, brusella, sarkoidoz, septik sakroili-
it, hiperparatiroidi, DISH ile omurganın dejenaratif 
hastalıkları, faset eklem ankilozu, spinal stenoz dü-
şünülmelidir.[1]

Superior Kluneal Sinir Tuzaklanma Nöropatisi

Superior kluneal sinir (SKS), en sık T12, L1, L2, L3 spi-
nal sinirlerin dorsal ramusunun kutanöz dallarından 
köken alır. Medial, intermediate ve lateral dallara ay-
rılır. Saf duyusal bir sinirdir, posterior iliak krest ve 
kalçanın üst bölümünün kutanöz innervasyonu sağ-
lar. Psoas ve paraspinöz kasların içinden geçen sinir 
dallarından sıklıkla medial dal, torakolomber fasya 
(TLF) ve iliak krestin superior kenarının oluşturduğu 
osteofibröz kanaldan geçerken veya TLF’yi penetre 
ettiği herhangi bir yerde sıkışır. Son anatomi çalış-
malarında SKS’nin T12-L5 dahil tüm spinal sinir kök-
lerinden köken alabileceği gösterilmiştir. Bu durum 
siyatiği taklit eden bacak semptomlarını açıklamak-
tadır.[12]

Düşük belli, sıkı kemerli pantolon giymek siniri 
komprese edebilir. Posterior iliak krestten spinal 
füzyon için kemik greft alınması sırasında iyatroje-
nik hasar görebilir.[1] Parkinsonlu hastalarda ortaya 
çıkan hiperfleksiyon posturü paravertebral kaslarda 
gerginliğe yol açarak SKS tuzaklanma nöropatisine 
(SKTN) neden olabilir (12).

Alt lomber bölgede ve kalçanın üst bölümünde ya-
nıcı ağrı ile başlar. Kasıktan topuğa kadar bacağın 
farklı bölgelerine yayılabilen bacak ağrısı %40–80 
hastada mevcuttur. Semptomlar, lomber fleksiyon, 
kontralateral rotasyon ve ekstansiyon ile artar, has-
talar sıklıkla iliyak krestin üzerini elleri ile iterek ağ-
rıyı azaltırlar.[12]

teral vertebra grafilerinde vertebra köşelerinde skle-
roz artışına parlak köşeler veya Romanus lezyonları 
denir. Spinal ligamentlerde ossifikasyon ile interver-
tebral disklerde köprüleşme sonucu sindesmofitler 
oluşur. Vertebral endplatlerde erozyon (Andersson 
lezyonu) olabilir. MRG hastalığın erken döneminde 
aktif sakroiliit ve spondilitin varlığını gösterir. Aktif 
lezyonlar, kemik iliği ödemi, SİE sinoviti, entezit ve 
kapsülittir. Kemik iliği ödemi varlığı aktif sakroiliit ta-
nısı için şarttır. Erken dönemde, aktif lezyonlar short 
inversion recovery (STIR) MRG ve T1/Gd görüntüle-
mede hiperintens sinyal değişikliği olarak saptana-
bilir (Şekil 8, 9).[10]

Tedavide amaç ağrının kontrolü, iskelet hareket-
lerinin korunması ve deformite gelişmesine engel 
olmaktır. Ağrı ve sabah tutukluğu olan hastalarda 
NSAID‘ler ilk seçenektir. Hastalığı modifiye eden 

Şekil 8. Lateral vertebra grafisinde vertebra korpus köşelerin-
de skleroz artışı (Romanus lezyonları). Ön arka pelvis grafisinde 
SİE’ de bilateral simetrik erozyonlar.[1]

Şekil 9. STIR MRG sagittal kesitte Romanus lezyonlarına eşlik 
eden kemik iliği ödemi ile uyumlu hiperintens ödematöz yanıt. 
Ön arka vertebra grafisinde bilateral sindesmofitlere bağlı bam-
bu kamışı vertebra görünümü.[1]
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Ayırıcı tanıda lumber disk hernisi, spinal stenoz, SİE 
disfonksiyonu, kalça patolojileri gibi nedenler düşü-
nülmelidir.[1]

Lumbar Paraspinal Kompartman Sendromu 

TLF oksipital kemikten lumbopelvik bölgeye kadar 
uzanan, gövde ve ekstremiteler arasında yük aktarı-
mını ve lumbosakral bölge stabilizasyonunu sağla-
yan aponevrotik bir yapıdır. Anterior, orta ve posteri-
or olmak üzere üç kısımdan oluşur (Şekil 10).[14] 

Posterior kısım retinakulum yapısındadır ve erektör 
spina, transversospinalis gibi paraspinal kasları çev-
reler. TLF hipoaksiyel yani abdominal kasları epiaksi-
yel yani paraspinöz kaslarla birleştirir.[14] 

Lumbar paraspinal kompartman sendromu (LPKS) 
akut ve kronik olarak ikiye ayrılır. Akut LPKS, rutin 
egzersiz yapmayan hastalarda zorlayıcı egzersiz (hal-
ter, sörf, kayak gibi), paraspinal kaslara direkt travma 
veya spinal dışı cerrahiler (aortik ve gastrik bypass 
gibi) sonrası olabilir. Kronik LPKS ise uzun süreli zor-
layıcı egzersizler sonrası olabilir. Zorlayıcı egzersiz 
sonrası oluşan ödem kapalı fibro-osseöz paraspinal 
aralıkta basıncı artırır, lumbar paraspinal kaslara gi-
den kan akımı azalır ve miyonekroz ile sonuçlanır.[15]

Akut LPKS’de lumbar bölgede lokalize şiddetli ağrı 
vardır ve öne eğilmekle artar. Sebep olan olaydan 
sonra 12 saat içinde ağrı başlar ve hastalar daha önce 
hiç böyle bir ağrı yaşamadıklarını ifade ederler. Ağrı 
pelvik bölgeye ve kasığa doğru yayılabilir. Etkilenen 
lumber bölgede lokalize paraspinal hassasiyet, ri-
jidite ve hipoestezi vardır. Hipoestezi varlığı patog-

SKTN klinik tanıdır.[12]

• İliyak krest ve kalçaya yayılan bel ağrısı vardır.
• Semptomlar lomber hareket ile artar.
• Sinirin kompresyon zonu ile ilgili posterior iliyak 

krest üzerinde tetik nokta vardır. 
• Tetik nokta kompresyonu ile SKS innervasyon ala-

nında karıncalanma hissi, yayılan ağrı olur.
• Semptomlar tetik noktada SKS bloğu ile rahatlar.

En yaygın kullanılan tedavi yöntemi, orta hattın yak-
laşık 7–8 cm lateralinde iliyak krest üzerinde saptanan 
tetik noktaya lokal anestezik ve steroid karışımı ile uy-
gulanan sinir bloğudur.[12] Floroskopik görüntüleme 
ile, iliak krest üzerinde yüzeyel dokular ve torakolom-
ber fasiyaya infilitrasyon tarzında enjeksiyon uygula-
nabilir.[13] SKS yüksek çözünürlüklü ultrasonografi ile 
görüntülenebilir ve enjeksiyon yapılabilir. Konservatif 
tedaviler ve sinir blokajı ile ağrısı geçmeyen hastalar-
da cerrahi dekompresyon düşünülebilir.[1]

Şekil 11. T2 ağırlıklı yağ baskılı MRG’da aksiyel kesitte bilateral erektör spina kasında ödem. T1 ağırlıklı kontrast-
lı MRG’de koronal kesitte lumber paraspinal kaslarda ödem ve nekroz.[1]

Şekil 10. Torakolomber fasya anatomisi.[14]
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nomiktir. Barsak seslerinin azalması veya yokluğu ile 
birlikte yaygın abdominal hassasiyet eşlik edebilir. 
Serum kreatin fosfokinaz (CPK), miyoglobin, aspartat 
aminotransferaz testi (AST), idrar miyoglobin düzey-
leri yüksektir. T2 ağırlıklı MRG görüntülerde paraspi-
nal ödemle uyumlu hiperintens sinyal değişiklikleri 
görülür (Şekil 11). Kompartman içi basıncın ölçümü 
ile cerrahi müdahale gerektirecek yüksek basınçlar 
belirlenebilir (70–150 mm Hg).[15]

Kronik LPKS’de lumber bölgede istirahatte ağrı yok-
tur, ağrı egzersiz ve eforla tetiklenir, öne eğilmek ile 
artar. Omurgaya travma öyküsü yoktur. Eklem hare-
ket açıklığı, nörolojik muayene bulguları, CPK, AST ve 
radyolojik görüntüleme bulguları normal sınırlarda-
dır. Kompartman içi basınçlar yüksektir.[15]

Akut LPKS’de semptomların şiddeti, kompartman 
içi basıncın düzeyi ve kas hasarının miktarı tedaviyi 
belirler. Tedaviye konservatif tedavi uygulamları ile 
başlanır. Konservatif tedavide amaç ağrı ve rhabdo-
miyolizin kontrolüdür. Ağrı opioid analjeziklere bile 
dirençlidir. Rhabdomiyolizin kontrolünde intravenöz 
kristolloid infüzyonu ve sodyum bikarbonat ile üri-
ner alkalinizasyon yapılır.[1]

Kronik LPKS‘de miyonekroz ve yüksek kompartaman 
içi basınç varlığında (≥70 mmHg), paraspinal fasiyo-
tomi ve nekrotik kasların debridmanı ile kompart-
man içi basınç regüle edilir.[15]

Akut LPKS tanısı konulmadan önce, şiddetli bel ağ-
rısına sebep olan diğer sık görülen nedenler renal 
ve üreteral taş öyküsü, aort anevrizma diseksiyonu, 
paraspinal kaslarda apse, spinal kord, sinir kökü ve 
pleksus kompresyonu, spinal stenoz ayırıcı tanıda 
düşünülmelidir.[1]
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Doz başlatılması: Genel olarak, opioid kullanmamış hastalarda başlangıç dozu 6 saat aralıklarla verilen 5 mg oksikodon hidroklorürdür. Oksikodondan önce 
oral morfin alan hastalar günlük dozlarını aşağıdaki orana dayanarak almalıdırlar: 10 mg oral oksikodon, 20 mg oral morfine eşdeğerdir. Doz ayarlamaları: 
Hastaların çoğunluğu 400 mg’dan daha yüksek günlük doza gerek duymayacaktır. Uygulama şekli: Oral kullanım içindir. OXOPANE®, belirlenmiş olan 
dozda sabit çizelge kullanılarak uygulanmalıdır fakat her 4-6 saatten daha sık olmamalıdır. Kapsüller yiyecekler ile birlikte veya tek başına yeterli miktar sıvı 
ile alınabilir. OXOPANE® alkollü içecekler ile birlikte alınmamalıdır. Pediyatrik popülasyon: OXOPANE® 12 yaşın altındaki çocuklar için önerilmez çünkü bu 
yaş grubu için güvenlilik ve etkililik belirlenmemiştir. Geriyatrik popülasyon: Ağrı kontrolü için dikkatli bir titrasyon ile en düşük doz uygulanmalıdır. 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Bu hastalarda uygulama konservatif bir yaklaşım ile yapılmalıdır. Tavsiye edilen erişkin başlangıç dozu %50 azaltılmalıdır. 
Kontrendikasyonları: OXOPANE®, aktif maddeye veya içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda ve şu 
durumlarda kontrendikedir: hipoksi ve/veya hiperkapni ile birlikte şiddetli solunum depresyonu, şiddetli kronik obstrüktif pulmoner hastalık, kor pulmonale, 
şiddetli bronşiyal astım, paralitik ileus, akut abdomen, gecikmiş gastrik boşalma. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri: Yaşlı veya güçsüz hastalarda, ciddi 
akciğer, karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, miksödem, hipotiroidizm, Addison hastalığı (adrenal yetmezlik), toksik psikoz, prostat 
hipertrofisi, adrenokortikal yetmezliği, alkolizm, bilinen opioid bağımlılığı, deliryum tremens, safra yolu hastalıkları, pankreatit, inflamatuar bağırsak 
hastalıkları, safra veya üreterik kolik, beyin basıncının artmasıyla ilgili durumlar, dolaşım regülasyonu bozuklukları, epilepsi veya nöbet yatkınlığı veya MAO 
inhibitörleri kullanan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Tüm opioid içeren ilaçlarda olduğu gibi, oksikodon içeren ilaçlar da abdominal ameliyatları takiben dikkatli 
kullanılmalıdır ve doktor barsak fonksiyonunun normale döndüğünden emin olana dek kullanılmamalıdır. Ciddi hepatik bozukluğu olan hastalar yakından 
takip edilmelidir. Solunum depresyonu opioidler tarafından indüklenen en belirgin risktir ve büyük olasılıkla yaşlılar veya güçsüz hastalarda ortaya çıkar. 
Oksikodon hidroklorür kapsüllerin primer bağımlılık potansiyeli vardır. Ancak kronik ağrılı hastalarda belirtildiği şekilde kullanıldığında fiziksel veya psikolojik 
bağımlılığın gelişme riski belirgin derecede azalır veya farklılaştırılmış tarzda değerlendirilmesi gereklidir. Alkol ve ilaç suistimali geçmişi olan hastalarda 
OXOPANE® özel dikkat ile reçete edilmelidir. Kapsüller alkollü içecekler ile birlikte alınmamalıdır. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez. Diğer 
tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri: Merkezi sinir sistemini (MSS) etkileyen ilaçlarla beraber uygulama esnasında MSS depresan 
etkisinde artış görülebilir. Alkol, oksikodonun farmakodinamik etkilerini arttırabilir; beraber kullanımı önlenmelidir. Antikolinerjikler OXOPANE®’ın antikolinerjik 
istenmeyen etkilerini artırabilir. Simetidin OXOPANE®’ın metabolizmasını inhibe edebilir. Kumarin antikoagülanlar, oksikodon hidroklorür kapsüller ile birlikte 
uygulandığında, bireylerde Uluslararası Normalize Oran (INR)’da klinik olarak önemli değişiklikler her iki yönde de gözlemlenmiştir. Gebelik ve laktasyon: 
Gebelik kategorisi: B’dir. OXOPANE® plasenta içerisine geçer. Laktasyon dönemi: OXOPANE® anne sütüne geçer. Bu sebeple, oksikodon emziren 
annelerde kullanılmamalıdır. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler: OXOPANE® araç ve makine kullanma yeteneğini bozabilir. İstenmeyen etkiler: 
OXOPANE®, solunum depresyonu, miyozis, bronşiyal spazmlar ve düz kas spazmlarına neden olabilir ve öksürük refleksini suprese edebilir. Somnolans, 
sersemlik, baş ağrısı, konstipasyon, bulantı, kusma, prurit çok yaygın, anoreksi, iştah kaybı, ruh hali değişiklikleri, titreme, bronkospazm, dispne, hıçkırık, 
ağız kuruluğu, karın ağrısı, diyare, dispepsi, döküntü dahil cilt erupsiyonları, hiperhidroz, idrar yapma dürtüsünde artış, astenik durumlar ise yaygın görülen 
yan etkilerdendir. Doz aşımı ve tedavisi: Solunum yolunun açık tutulmasına ve destekli ya da kontrollü ventilasyonun sağlanmasına öncelikli olarak dikkat 

edilmelidir. Doz aşımı durumunda opiat antagonistinin (örn. 0,4–2 mg intravenöz nalokson) intravenöz uygulanması endike olabilir. Farmakodinamik özellikler: Oksikodon beyinde ve omurilikte kappa, mu ve delta opioid 
reseptörlerine afinite gösterir. Bu reseptörlerde antagonistik etki olmadan opioid agonist olarak rol oynar. Terapötik etki esasen analjezik ve sedatiftir. Farmakokinetik özellikler: Emilim: Oksikodonun mutlak biyoyararlanımı 
oral uygulamayı takiben %60-87’dir ve pik plazma konsantrasyonu yaklaşık 1-1,5 saat sonra elde edilir. Dağılım: Kararlı durumda, oksikodonun dağılım hacmi 2,6 L/kg değerindedir ve plazma proteinlerine bağlanma oranı 
%38-45’dir. Biyotransformasyon: Oksikodon bağırsak ve karaciğerde sitokrom P450 sistemi vasıtasıyla noroksikodon (CYP3A4) ve oksimorfin (CYP2D6)’e ve ayrıca birçok glukronid konjugatlarına metabolize olur. 
Eliminasyon: Kararlı durumda plazma eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 3 saattir. Raf ömrü: 24 ay. Saklamaya yönelik özel uyarılar: 30°C altındaki sıcaklıkta saklayınız. Ambalaj içeriği: Kutuda, 5 mg oksikodon içeren 
56 kapsüllük / 10 mg oksikodon içeren 56 kapsüllük / 20 mg oksikodon içeren 56 kapsüllük blister ambalajlarda sunulmaktadır. Ruhsat sahibi ve adresi: Teva İlaçları San. ve Tic. A.Ş. Ümraniye/İstanbul Tel: 216 656 67 00 
Faks: 216 290 27 52. Ruhsat tarihi ve numarası: OXOPANE® 5 mg: 10.09.2013-136/60; OXOPANE® 10 mg: 10.09.2013-136/61; OXOPANE® 20 mg: 10.09.2013-136/62 KDV dahil Perakende Satış Fiyatı: OXOPANE® 5 
mg 56 kapsül: 66,99 TL, OXOPANE® 10 mg 56 kapsül: 133,34 TL, OXOPANE® 20 mg 56 kapsül: 254,05 TL.  (20.02.2021 itibarıyla) Reçete ile satılır. Daha detaylı bilgi için firmamıza başvurunuz. - www.teva.com.tr
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