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SUMMARY: Kuloðlu Z, Kansu A, Ekici F, Demirçeken F, Tutar E, Girgin N.
(Department of Pediatrics, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara,
Turkey). Hypertrophic osteoarthropathy in a child with extrahepatic biliary
atresia. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 189-193.
Hypertrophic osteoarthropathy (HO) is a syndrome characterized by clubbing
of the fingers and toes, periosteal reaction and arthritis. It is rarely seen in
childhood. There are a few reports in the literature of pediatric patients biliary
atresia who developed HO. It has been suggested that pulmonary arteriovenous
shunting plays an important role in the pathogenesis. Steroid and nonsteroid
antiinflammatory therapy can be helpful in symptomatic patients. Here, we
present a girl patient diagnosed as biliary atresia who developed HO in followup. We want to emphasize that children with chronic liver disease who present
with finger clubbing or soft tissue hypertophy of the fingers should be a warning
for hepatic hypertrophic osteoarthropathy (HHO). Furthermore, HHO should
be considered in differential diagnosis in the cases of arthritis and arthralgia.
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ÖZET: Hipertrofik osteoartropati (HO) çocuklarda çok seyrek görülen, el-ayak
parmaklarýnda çomaklaþma, periostal reaksiyon ve artrit/artralji ile karakterize
bir sendromdur. Literatürde HO geliþen çok az sayýda biliyer atrezili çocuk hasta
bildirilmiþtir. Patogenezde pulmoner arterio-venöz þantlarýn önemli rol oynadýðý
düþünülmektedir. Semptomatik hastalarda steroid ve nonsteroid antienflamatuvar tedavi yararlý olabilir. Burada biliyer atrezi tanýsý ile izlenirken
HO geliþen bir kýz hasta sunularak, kronik karaciðer hastalýðý olan çocuklarda
el-ayak parmaklarýnda çomak parmak veya parmak yumuþak dokusunda
hipertrofinin HO için uyarýcý olduðunu ve artrit ve artralji varlýðýnda ayýrýcý
tanýda HOnun da düþünülmesi gerektiði vurgulanmýþtýr.
Anahtar kelimeler: hipertrofik osteoartropati, karaciðer yetmezliði, ekstrahepatik biliyer atrezi.

Kronik karaciðer yetmezliði olan hastalarda sýk
görülen kemik komplikasyonlarý rikets ve
osteoporoz; seyrek görülen bir baþka kemik
komplikasyonu ise hepatik hipertrofik osteoartropatidir (HHO) 1,2 . Hipertrofik osteoartropati (HO) çocuklarda çok seyrek görülen,
el ve ayak parmaklarýnda çomaklaþma, periostal
reaksiyon ve artrit/artralji ile karakterize bir
sendromdur1. HHO biliyer atrezi ve primer
biliyer siroz baþta olmak üzere kronik karaciðer
hastalýklarýnda görülebilir 2 . HHO ilk kez
1895de biliyer atrezili iki kýz çocuðunda
tanýmlanmýþtýr3. Daha sonraki yýllarda bildirilen

çocuk hasta sayýsý çok azdýr2-4. Burada biliyer
atrezi tanýsý ile izlenirken HO geliþen bir kýz
hasta sunulmaktadýr.
Vaka Takdimi
Postnatal dördüncü günde sarýlýðý fark edilen kýz
bebek ilk kez 45 günlükken sarýlýk ve akolik
dýþkýlama yakýnmasý ile kliniðimize getirildi.
Özgeçmiþ ve soygeçmiþinde bir özelllik yoktu.
Neonatal kolestaz açýsýndan deðerlendirilen
hastanýn klinik, biyokimyasal, radyolojik ve
histopatolojik bulgularý ekstrahepatik biliyer
atrezi ile uyumlu bulundu. Ýki aylýk iken Kasai
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ameliyatý yapýldý ve sarýlýkta kýsa süreli bir
düzelme görüldü. Daha sonra sarýlýk giderek
artarak devam etti. Beþ buçuk aylýkken splenomegali geliþen hastaya sekiz aylýkken ikinci kez
karaciðer biopsisi yapýldý. Karaciðer biyopsisinde
sirotik deðiþiklikler saptandý. Bir yaþýnda çomak
parmak ve hipersplenizm bulgularý (anemi,
lökopeni, trombositopeni) ortaya çýktý. Üç
yaþýnda iken asit geliþen hastaya sprinolakton
baþlandý. Asit bu tedaviye kýsmen yanýt verdi
ve izlem süresince parasentez gereksinimi
olmadý. Altý yaþýnda iki kez ösefagus varis
kanamasý nedeniyle band ligasyonu uygulandý
ve ösefagus varis profilaksisi için propronolol
baþlandý. Uygun canlý donörü olmadýðý için
kadavra-karaciðer transplantasyonu programýna
alýndý.
Ýlk eklem bulgularý hasta altý yaþ üç aylýkken
ortaya çýktý. El parmak falankslarýnda ve her iki
dizde aðrýsýz þiþlikler saptandý. Akut faz
reaktanlarýndan sedimantasyon 12 mm/saat
(normali <20 mm/saat), C-reaktif protein
(CRP) 0.08 mg/dl (normali 0-0.8 mg/dl) idi.
Radyolojik incelemede osteoporotik deðiþiklikler
dýþýnda bir patoloji saptanmadý. Serum kalsiyum
9.1 mg/dl (normali 8.1-10.5 mg/dl), fosfor 4.3
mg/dl (normali 2.6-5.5 mg/dl), alkalen fosfataz
505 U/L (normali 145-420 U/L), 25 OH D3 9.3
mg/dl (7.6-75 µg/dl) ve parathormon düzeyi
11.8 pg/ml (normali 9.5-75 pg/ml) idi. Kemik
mineral dansitometrisi osteoporoz ile uyumlu
bulundu (z skor 2.7). Bir ay sonra travmatik
sað femur baþý kýrýðý nedeni ile kapalý redüksiyon ve uzun bacak alçýsý uygulandý.
Hasta altý yaþ dokuz aylýkken, sað ayaðý üzerine
basamama þikayeti ile getirildi. Fizik
muayenesinde; daha önceki bulgularýna ek
olarak el parmaklarýnda yumuþak dokuda
hipertrofi, sað dizde daha belirgin olan her iki
dizde deformite, þiþlik, ýsý artýþý, hassasiyet,
effüzyon ve ekstansiyon kýsýtlýlýðý saptandý.
Hastanýn ateþi yoktu. Laboratuvar incelemelerinde; lökosit sayýsý 2300/mm³, hemoglobin
9.2 gr/dl, hematokrit %30.1, trombosit sayýsý
129.000/mm³, sedimentasyon hýzý 75 mm/saat
(normali <20 mm/saat), CRP 6.1 mg/dl
(normal 0-0.8 mg/dl) romatoid faktör 24 IU
(normal deðerleri 0-20 IU), anti-streptolizin O
(ASO) 25 IU/ml (normali 0-200 IU/ml), antinükleer antikor (ANA) negatif, anti-dsDNA
negatif, C3 133 mg/dl (normali 77-115), C4
20 mg/dl (normali 16-38 mg/dl) bulundu.
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Tüberküloz enfeksiyonu açýsýndan akciðer grafisi
normaldi, PPD 0 mm (bir tane BCG skarý vardý),
Salmonella ve Brusella aglütinasyon testleri
negatif idi. Serum Ig A, G, M düzeyleri yaþa göre
normal bulundu. Septik artrit eklem sývýsý
aspirasyonu ile ayýrt edildi. Sonuç olarak hastada
septik ya da kollojen doku hastalýðýna iliþkin
klinik ve laboratuvar bulgu saptanamadý. Kemik
grafi-lerinde diffüz osteopeni, sol elde belirgin
bilateral ikinci ve üçüncü proksimal falankslarýnda periostal kalýnlaþma ve yumuþak doku
þiþliði, diz ekleminde yumuþak doku þiþliði, ulna
ve radiusta periostal reaksiyon saptandý (Þekil 1
ve 2). Diz MRInda her iki diz ekleminde
sinovial kalýnlaþma ve minimal effüzyon
saptandý (Þekil 3A ve 3B).
El-ayak parmaklarýnda çomak parmak, el
parmaklarýnda yumuþak doku þiþlikleri, dizlerde
artrit/artralji ve periostal reaksiyonu olan
hastaya HHO tanýsý konuldu (Þekil 4-6). Eklem
aðrýsýnýn olduðu dönemde yaklaþýk bir hafta
kadar nonsteroid antienflamatuvar ilaç (ibuprofen)
verildi. Eklem aðrýsý ve hassasiyeti geriledi,
yaklaþýk altý aylýk izlemde herhangi bir þikayeti
olmadý ve herhangi bir tedavi almadý, ancak her
iki diz ve parmaklardaki yumuþak doku
þiþliklerinin devam ettiði görüldü.

Þekil 1. Sol elde belirgin bilateral ikinci ve üçüncü
proksimal falankslarýnda periostal kalýnlaþma ve
yumuþak doku þiþliði, ulna ve radiusta
periostal reaksiyon.
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Þekil 2. Diz ekleminde yumuþak doku þiþliði

Þekil 3A

Þekil 3B

Þekil 3. Diz MRInda T1 aðýrlýklý sagittal (A) ve coronal (B) kesitte her iki diz ekleminde sinovial kalýnlaþma,

Tartýþma
Hipertrofik osteoartropati yetiþkinlere göre
çocuklarda oldukça seyrek görülür1. HO primer
veya sekonder nedenlere baðlý olarak geliþir5.
Çocukluk yaþ grubunda sekonder nedenler daha
sýktýr1. HO baþta kronik pulmoner enfeksiyonu
olan hastalarda olmak üzere, konjenital kalp
hastalýklarý, gastrointestinal sistem hastalýklarý
ve malignite durumunda görülür3.
Hepatik hipertrofik osteoartropati primer biliyer
siroz, biliyer atrezi, primer sklerozan kolanjit,
alkolik siroz, hepatik anjiosarkoma, hepatosellüler karsinoma ve Wilson hastalýðý gibi

kronik karaciðer hastalýklarýnda görülebilir2,4,6.
Literatürde hipertrofik osteoartropati geliþen
çok az sayýda biliyer atrezili çocuk hasta
bildirilmiþtir3,4.
Hepatik hipertrofik osteoartropati uzun
kemiklerde periostal reaksiyon ile karakterizedir2. El ve ayak parmaklarýnda çomaklaþma
hemen hemen deðiþmez klinik bulgusudur3.
Asemptomatik vakalarýn (%35) yaný sýra kemik
aðrýsý, büyük eklemleri tutan artalji (%55) ve
akut artrit (%15) ile ortaya çýkan vakalar
olabilir3. Artritli hastalarda aðrýya baðlý hareket
kýsýtlýlýðý geliþebilir4. HHOlu hastalarda klinik
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Þekil 4. El parmaklarýnda çomak parmak.

Þekil 6. Her iki dizde artrit

humerus da etkilenebilir3. Hastamýzda da özellikle diz, radius, ulna ve falankslar etkilenmiþtir.

Þekil 5. Ayak parmaklarýnda çomak parmak.

olarak hemen hepsinde sarýlýk, çomak parmak
ve yarýsýnda asit görülmektedir.2. HOda görülen
iskelet deðiþiklikleri ile asit, sarýlýk ve portal
hipertansiyon gibi klinik bulgular arasýnda bir
iliþki olmadýðý bildirilmektedir2. HO karaciðer
hastalýðý tanýsýndan sonra ortalama altý yýl (212 yýl) içinde ortaya çýkar2. Hastamýzda da altý
yaþýnda iken kronik karaciðer yetmezliði, çomak
parmak, el parmaklarýnda yumuþak doku
þiþlikleri, baþlangýçta asemptomatik, daha sonra
sað diz eklemini tutan akut artrit ile karekterize
HO geliþmiþtir.
En çok etkilenen kemikler distal tibia, fibula,
radius ve ulnadýr 3 . Ancak ileri evrelerde
metakarplar, metatars, falanks, femur ve

Histolojik olarak periostun iç yüzeyinde osteoid
depolanmasý ve kemik korteksinde periost
ayrýlmasý görülür. Periost kalýnlaþýr, kambiyum
tabakasýnda proliferasyon ve mononükleer hücre
infiltrasyonu görülür2,3. HO tanýsý radyolojik
bulgulara dayanmaktadýr 2 . En sýk görülen
radyolojik bulgusu simetrik olarak uzun kemik
gövdesinde görülen yeni periost oluþumudur3.
Periostal yeni kemik oluþumu uzun kemik diafiz
distal ucunda ince radyolusent bir bantla, alttaki
korteksden ayrýlan ince opak bir çizgi halinde
görülür2,3. Periost altýnda yeni kemik oluþumu
periost ile korteks arasýnda düzensiz birleþme
alanlarýna ve soðan kabuðu görünümüne neden
olabilir2. Periostal reaksiyon epifizyal büyümeyi
deðiþtirerek patella þeklinde deðiþiklik oluþturabilir 7 . HOda görülen diðer radyolojik
bulgular; parmaklarda çomaklaþma, osteopeni
ve eklem çevresinde sinoviyal doku kalýnlaþmasýna baðlý þiþliklerdir3. Hastamýzda yaygýn
osteopeninin yaný sýra radius ve ulnada periostal
reaksiyon, falankslarda periostal kalýnlaþma, diz
eklemi çevresinde sinoviyal doku kalýnlaþmasý
gibi HO için tipik radyolojik bulgular saptanmýþtýr.
Etiyoloji bilinmemekle beraber hipoksi,
endokrin ve bazý nörojenik faktörler suçlanmaktadýr. Patogenezde pulmoner arterio-venöz
þantlarýn önemli rol oynadýðý düþünülmektedir2,6. Karaciðer sirozunda pulmoner þantlar
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(plevral veya nadiren portopulmoner) geliþebilir.
Akciðerde yýkýlan ve kemik geliþimini ve hücre
büyümesi uyaran hormon ve büyüme faktörü
benzeri maddelerin yýkýlmadan dolaþýma geçtiði
ve periferde kemikleri etkilediði sanýlmaktadýr.
Ancak siyanotik kalp hastalýklarýnda belirgin
sað-sol sant olmasýna raðmen HO geliþimi çok
seyrektir. Günümüzde daha çok henüz bilinmeyen stimulatör faktörlerin karaciðerde yýkýma
uðramadan portosistemik þantlarla direkt
sistemik dolaþýma geçmesine neden olduðu
üzerinde durulmaktadýr2,6. Son yýllarda karaciðer
sirozunda trombositlerden kaynaklanan büyüme
faktörünün (platelet-derived growth factor,
PDGF) pulmoner arteriovenöz þantlara baðlý
olarak direkt sistemik dolaþýma geçerek parmaklarda çomaklaþmaya ve HOya neden olduðu öne
sürülmüþtür 8. Yapýlan çalýþmalarda HO ile
nöronal mekanizmalar, büyüme hormonu,
östrojen, kalsiyum-fosfor-alkalen fosfatazparathormon, toksik dozlarda A vitamini ve
dolaþan immünglobülinler arasýnda iliþki
bulunamamýþtýr2,6.
Hipertrofik artropatide tedavi seçenekleri
arasýnda kortikosteroidler, aspirin, nonsteroid
anti-enflamatuvarlar ve vagatomi sayýlabilir6.
Bazen streoid enjeksiyonu ve nonsteroid antienflamatuvar tedaviye yanýt alýnamayabilir2. Son
yýllarda baþarýlý karaciðer transplantasyonu ile
artrit bulgularýnda tam klinik iyileþme saðlandýðý gösterilmiþtir2,9. Pitt ve arkadaþlarý4 ciddi
karaciðer hastalýðý olan altý hastanýn dördünde
karaciðer transplantasyonu ile üç gün ile 18 ay
arasýnda deðiþen sürelerde HOya baðlý artrit
bulgularýnda tam düzelme olduðunu bildirmiþlerdir. Bu hastalardan ikisi biliyer atrezili
çocuk hastadýr4. Hastamýzýn baþlangýçtaki akut
artrit bulgularý nonsteroid anti-enflamatuvar
tedaviye yanýt vermiþtir. Hasta halen herhangi
bir medikal tedaviye gereksinimi olmadan
asemptomatik olarak izlenmektedir.
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Hepatik hipertrofik osteoartropati, kronik
karaciðer hastalýðý olan çocuklarda seyrek
görülen bir kemik komplikasyonu olmakla
birlikte artrit ve artralji varlýðýnda ayýrýcý tanýda
akýlda tutulmalýdýr. Ancak HHOnun çoðu
hastada asemptomatik olabileceði unutulmamalýdýr. Sonuç olarak kronik karaciðer
hastalýðý olan bir hastada el-ayak parmaklarýnda
çomak parmak veya parmak yumuþak dokusunda hipertrofi HHO için uyarýcý olmalý ve bu
hastalar uzun kemik grafilerileri ile radyolojik
olarak taranmalýdýr. Semptomatik hastalarda
steroid ve nonsteroid antienflamatuvar tedavi
yararlý olabilir. Günümüzde karaciðer transplantasyonu ile bu komplikasyonda tam
düzelme saðlanmaktadýr.
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