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Nadir Bir Miyelopati Nedeni: Os Odontoideum
A Rare Cause of Myelopathy: Os Odontoideum
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Sayın Editör,
Altmış yaşında kadın hasta yürüme güçlüğü ile başvurdu.
Yakınmalarının altı yıl önce baş ve boyun ağrıları ile başladığı,
zamanla yakınmalarına yürüme güçlüğü eklendiği öğrenildi. Son
birkaç yıl içerisinde kollarda güçsüzlük ve atrofi yakınmasının
eklendiği, üç aydır tek başına mobilize olamadığı öğrenildi.
Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. İlk nörolojik
muayenesinde; bilinç açık, koopere, oryante, kraniyal sinirler
doğal idi. Proksimalde egemen kuadriparezi mevcuttu. Derin
tendon refleksleri üstte canlı, altta hiperaktif, bilateral Hoffman
ve Tromner bulguları pozitifti. Bilateral aşil ve patella klonusu
mevcut, taban derisi refleksi bilateral ekstansör yanıtlı, yüzeyel
dokunma duyusu doğal, serebellar testler pareziye bağlı hantal
idi. Bilateral ön kol, interosseal, tenar, hipotenar ve peroneal
kas grubu atrofikti, fasikülasyon yoktu. Hastanın düz zeminde
tek taraflı destekle, geniş tabanlı ve ataksik şekilde mobilize
olabildiği saptandı. Laboratuvar incelemelerinde; hemogram ve
rutin kan biyokimyasında özellik saptanmadı. Kanda yapılan
kollajen doku tetkiklerinde anlamlı patolojik bulgu yoktu.
Enfeksiyon panelinde zührevi hastalık araştırma laboratuvarı testi
(VDRL): 1/4 (+) ve Treponema pallidum hemaglütinasyon testi
(TPHA): 1/640 (+) geldi. Bu sonuçları ile enfeksiyon hastalıkları
kliniğine konsülte edildi. Olguda sifiliz düşünülerek 24 milyon
ünite/gün kristalize penisilin ve lomber ponksiyon (LP) incelemesi
önerildi. LP incelemesinde protein sınırda yüksek (52,6 mg/dL)
saptandı. Laktat: 2,02, glikoz: 75 mg/dL (simültane kan şekeri:
103 mg/dL) idi, direkt bakı ve beyin omurilik sıvısı (BOS) sitoloji
incelemesi normaldi. Nörosifiliz için BOS’ta bakılan VDRL ve

TPHA’nın negatif olması üzerine depo penisiline geçilerek 20 gün
sonra poliklinik kontrolü önerildi. Somatosensoriyel uyarılmış
potansiyel çalışmalarında üstte bilateral gecikmiş latanslı yanıtlar
elde edilirken, altta yanıt alınmadı. Elektronöromiyografi
(EMG) incelemesinde sinir ileti çalışmaları normaldi. İğne EMG
incelemesinde kronik nörojenik tutuluş ve motor ünit potansiyel
kaybı saptandı. Denervasyon ve fasikülasyon paterni görülmedi.
Torako-abdominal bilgisayarlı tomografide bilateral renal kistler
saptandı. Karotis ve vertebral arter Doppler incelemesinde
vertebral arterde direnç artışı gözlendi. Serebral ve tüm spinal
manyetik rezonans görüntüleme incelemesinde kraniyoservikal
bileşkede odontoidde posteriora doğru belirgin açılanma, kord
basısı ve kordda miyelomalazi saptandı (Şekil 1). Tüm bu bulgular
ışığında olgu os odontoideum olarak kabul edildi. Beyin cerrahisi
kliniği tarafından değerlendirilen olguya cerrahi önerildi, ancak
hasta kabul etmedi.
Os odontoideum, düzgün kortikal kenarlı, atlasın anterior
arkının arkasında yerleşen ve odontoid çıkıntının ana gövdeden
ayrılması durumu ile nadir görülen kraniyoservikal bileşke
anomalisidir (1). İlk olarak 1866 yılında Giacomini tarafından
tanımlanmıştır (2,3). Odontoid proçes anomalileri akkiz ve genetik
nedenlerle ortaya çıkabilir. Akkiz olarak sıklıkla posttravmatik
nedenlerle ortaya çıkar. Odontoid proçesin konjenital anomalileri
içerisinde aplazi, hipoplazi, duplikasyon, kondilikus tertius, os
terminale ve os odontoideum yer alır (2). Bunlardan en sık görüleni
os odontoideumdur (1,2). Literatürde pek çok gelişimsel anomali ile
birlikte bildirilmiş olması konjenital nedenleri desteklemektedir
(1,2,3,4). Yapılan çalışmalarda Hox ve Pax-1 genleri ile ilişkisi
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Şekil 1. Servikal manyetik rezonans görüntüleme incelemesinde kraniyoservikal bileşkede odontoidde posteriora doğru belirgin açılanma, kord basısı
ve kordda miyelomalazi görülmektedir.

bildirilmiştir (4). Hastaların bir kısmı asemptomatik olup
insidental olarak saptanmaktadırlar. Semptomatik olan hastalar
ise atlantoaksiyel instabilite ve miyelopati ile başvurmaktadırlar
(1,2). Semptomatik hastalarda cerrahi tedavi birinci seçenek olup
tecrübeli ellerde oldukça iyi sonuçlar vermektedir (5). Bu yazı
miyelopatinin nadir görülen nedenlerinden os odontoideuma
dikkat çekmek için yazılmıştır.
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