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OLGU

• 7 yaşında erkek hasta

• 10 gündür var olan sol bacak iç yüzeyde dizin 3 
cm  üstünde ağrı ve şişlik ile başvurdu

• 5 gün süre ile antibiyotik kullanım sonrası 
şikayetlerinin devam etmesi üzerine 
hastanemiz Çocuk Onkoloji kliniğine 
yönlendirilmiş



Özgeçmiş

• 3900 g, C/S ile term doğum

• Aşıları takipli

• Bilinen hastalığı ve allerjisi yok

• 2 yıl önce (Nisan 2016) sağ femur distalde ağrı 
ve şişlik olmuş 

• Ateş ve diğer sistemik bulgular yokmuş

• Hemogram, ESR, CRP, Biok (LDH, ALP dahil ) 
normal saptanmış. 



Bilateral uyluk MR(Mayıs 2016)

• Sağ femur distal diafizometafizer bölgede 
kemik korteks dorsal alanda belirgin düzensiz 
kalınlaşma ve lamellar görünüm ile eşlik eden 
medüler-periosseoz yumuşak dokularda 
yaygın patolojik ödem sinyalleri. Ayırıcı tanıda 
Ewing sarkom, akut osteomyelit düşünüldü. 



3 fazlı Kemik Sintigrafisi (Mayıs 2016)

• sağ femur distalinde 
metafizden diafize 
uzanan alanda aktivite 
tutulumu artmış, spot 
fazda da sağ femur 1/3 
alt ucunda daha çok 
diafizde yoğun 
tutulumlu aktivite artışı 
Ayırıcı tanıda Ewing 
sarkomu, osteosarkom, 
osteomyelit düşünüldü. 



Sağ femur biyopsi (Mayıs 2016)

• Reaktif kemik gelişim (periost reaksiyonu), 
kemik iliğinde kronik iltihap ve fibrozis (tümör 
hücresi görülmedi)

• Malignite ve osteomyelit ekarte edilen 
hastanın bulguları antibiyotik tedavisi ile 
düzelmiş



Fizik Muayene

• KTA:80/dk, TA 100/60, VS: 36.7 °C

• Boy 130 cm (90-97 p)

• Kilo 26 kg (75 p)

• Sağ uyluk distal bölgede operasyon skarı, sol 
uyluk distal bölgede şişlik, ısı artışı ve 
hassasiyet mevcut

• Sistem muayene bulguları doğal





Laboratuar

• WBC 8300/mm³ (PNL: %49), Hg:12.8 g/dL, 
Hct:%38.9, Plt 540.000 /mm³

• ESR: 28 mm/st,  CRP: 4.2 mg/L, ferritin: 52.3 
ng/Ml

• Üre, kreatinin,  AST, ALT, LDH, elektrolitler  
normal

• Fibrinojen: 332 mg/dL

• İmmünglobulin düzeyleri normal



Klinik Seyir

• Hasta Çocuk Hematoloji/Onkoloji Servisine 
tetkik amaçlı yatırıldı.

• Ön tanı: primer kemik lenfoması

• Periferik yayma: atipik hücre yok

• KİA: normal 



TANI

• Tekrarlayıcı olması

• Lokalizasyonu

• Spontan gerilemesi

• Enfeksiyon ve malignitenin ekarte edilmiş 
olması

nedeniyle ön tanı: CRMO



Düz Grafi



MR
Her iki femur özellikle 
orta ve distal diafizer 

kesimlerinde kemik iliği 
belirgin ödemli

görünümdedir. Sol femur 
distal diafizer kesimde 
lamellar tarzda periost 

reaksiyonu saptanmıştır. 
İlgili kemik yapılar çevresi 

kas planları arasında 
ödematöz-inflamatuar 

solda belirgin olmak 
üzere hiperintens 

patolojik sinyal 
farklılıkları mevcuttur.



3 fazlı kemik sintigrafisi
• Sol femur distal diafizinde (üst kesimde daha yoğun 

olmak üzere) kan havuzu fazında artmış aktivite 
tutulumu. Sağ femur distal diafizde hafif heterojen 
tutulumu(geçirilmiş operasyona sekonder?)



Klinik Seyir

• CRMO tanısı konulan hastanın kemik bulguları 
ibuprofen ile tama yakın düzeldi ve taburcu 
edildi. 

• 2 ay sonra sol bacakta şişlik ve ağrı ile tekrar 
polikliniğe geldi

• CRP:31 mg/L, ESH:17 mm/saat, WBC: 10600



Klinik Seyir

• MTX başlanması planlanan hasta onkoloji 
konseyine çıkarıldı

• Malignite ihtimali biyopsi olmadan halen 
ekarte edilemediği için ikinci biyopsi önerildi

• Biyopsi: reaktif kemik gelişimi (periost 
reaksiyonu), fibrozis, seyrek iltihabi hücreler 
(osteomyelit?)



Klinik Seyir

• Hastaya  MTX 20 mg/kg/hf subkutan başlandı

• 6 aylık MTX ve NSAİİ tedavisi ile dramatik 
düzelme oldu ancak 6. ayın sonuna doğru sol 
alt femur bölgesinde ağrı ve şişlik tekrar 
başladı

• CRP: 32 mg/L, ESH: 42 mm/h

• Etanercept 25 mg/sc/hf başlandı 6 aydır 
şikayetsiz izleniyor. 



Chronic recurrent multifocal 
osteomyelitis (CRMO)

• Chronic non-bacterial osteitis (CNO)

• İlk kez 1972 de Giedion ve ark. tanımlamış





CRMO

• Genellikle çocuk ve adolesanlarda, kızlarda 
daha sık

• 7-12 yaş pik 

• Lokalize kemik ağrısı, şişlik, sıcaklık artışı 
başlangıç semptomu

• Ağrı genellikle geceleri şiddetlenir, hastanın 
genel durumunu bozmaz

• Ateş ve artrit eşlik edebilir



AYIRICI TANI

• Enfeksiyonlar (septik osteomiyelit, tipik ya da 
atipik mikobakteriyel enfeksiyonlar)

• Maligniteler (primer Kemik tümörleri, lösemi, 
lenfoma),

• Benign kemik tümörleri (osteoid osteoma)
• Metabolik bozukluklar(hipofosfatazya)
• Diğer otoinflamatuar hastalıklar (DIRA, PAPA)
• Osteonekrozis
• Osteopetrozis
• Travma



CRMO

• Tek kemik tutulumu da olabilir

• Genelde uzun kemiklerin metafizleri etkilenir

• Tüm kemiklerde görülebilir

• Klavikula, vertebra, alt ekstremite, mandibula, 
ayak kemiklerinde sık

• Kostalar ve kafatası nadir



CRMO

• Laboratuarda hafif yükselmiş beyaz küre sayısı, 
CRP ve ESH gözlenebilir veya tamamen normal 
olabilir

• Tanıda kullanılabilecek spesifik bir biyomarker yok

• Tanı kriterleri belirlenmeye çalışılmış ama valide 
edilmiş ve kabul edilmiş kriterler yok

• Tanı klinik şüphe varlığında biyopsi ve 
görüntüleme yöntemleriyle ekartasyona yönelik 
konulur



CRMO ie ilişkili patolojik durumlar

• Dermatolojik hastalıklar
Palmoplantar püstülozis
Psöriasis
Akne fulminans
Sweet sendromu
Piyoderma gangrenosum

• Gastrointestinal hastalıklar
Crohn hastalığı
Ülseratif kolit
Çölyak hastalığı
Sklerozan kolanjit

• Genetik hastalıklar
Majeed sendromu
İnterlökin -1 reseptör antagonisti eksikliği

• Diğer durumlar
SAPHO sendromu
Spondiloartropatiler



CRMO TANISINDA RADYOLOJİ

• Düz grafide başlangıçta değişiklik 
görülemeyebilir

• İlerleyen dönemlerde osteolitik lezyon ve 
sklerozis, kortekste incelme gözlenir

• Klavikular ve mandibular lezyonlar sklerozisin
en belirgin olduğu yerler



CRMO TANISINDA RADYOLOJİ

• Multiple odakları saptamak için tüm vücut 3 
fazlı kemik sintigrafisi veya tüm vücut MR 
öneriliyor

• Tipik MR bulgusu; kortekste kalınlaşma, 
sklerozisle seyreden litik lezyonlar, kemik 
ödemi

















CRMO TANISINDA BİYOPSİ

• Diğer nedenleri dışlamak için çoğunlukla 
yapılması gereklidir

• Biyopside enfeksiyoz etkenin olmadığı 
inflamasyon gözlenir

• Erken lezyonlarda nötrofil hakimiyeti varken, 
ileri dönem lezyonlarda lenfositler, monositler
ve plazma hücreleri baskın olarak saptanır

• Lezyonun son evresinde ise fibrozisin yoğun 
olduğu gözlenir



CRMO TANISINDA BİYOPSİ

• Kültür daima negatiftir

• Biyopsinin bir diğer gerekliliği histiyositozis, 
Ewing sarkomu, osteosarkom, lösemi ve 
lenfoma gibi maligniteleri dışlamak



TEDAVİ

• İlk seçenek NSAID (naproksen, indometazin, 
ibuprofen)

• Vertabral tutulumda ve artrit varlığında 
genellikle yetersiz

• NSAID yanıtsızlığında, relapsta veya ciddi 
olgularda steroid verilebilir



TEDAVİ

• Metotreksat ve inflamatuar bağırsak hastalığı 
ile birliktelik varsa sülfasalazin

• TNF alfa blokörleri (etanercept, infliksimab)

• Bifosfonatlar

• DIRA, Majeed sendromu ve PAPA hastalığında 
Anti IL-1 tedavisi etkili



CİNSİYET İLK SEMPTOM 
YAŞI

TANIYA KADAR 
GEÇEN SÜRE

LEZYON YERİ LEZYON SAYISI TEDAVİ

E 6 1, 5 YIL FEMUR 2 NSAID,CS,MTX,E
tanercept

K 11 1 YIL Vertebra, pelvis 4 NSAID

E 10,5 6 AY Femur,pelvis 2 NSAID

K 5 1,5 YIL Metatars, fibula, 
metakarpal

3 NSAID

K 4 1, 5 YIL Vertebra,talus,sk
apula

4 NSAID,CS,MTX

K 5 3 YIL Pelvis, 
vertebra,femur,s
kapula

8 NSAID

K 8 2 AY Sakroiliak eklem, 
femur, tibia, 
metakarp

6 NSAID

E 10 5 YIL Tibia,metatars,ta
lus

3 NSAID

K 6 6 AY mandibula 1 NSAID,CS,MTX,E
TANERCEPT



TEŞEKKÜRLER


