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Epilepsi nöbeti sonras› eﬂzamanl› oluﬂan iki tarafl› kalça k›r›¤›
Spontaneous bilateral hip fractures following a seizure: a case report
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Kendili¤inden iki tarafl› kalça k›r›¤› son derece nadir
bir patolojidir. Çeﬂitli metabolik bozukluklara ba¤l› geliﬂebilir. Yirmi sekiz yaﬂ›ndaki erkek hastada, eﬂzamanl› oluﬂan iki tarafl› femur boyun ve sa¤ intertrokanterik
femur deplase k›r›¤› saptand›. K›r›klar›n nöbet sonras›nda ve uzun süredir düzensiz al›nan antikonvulsan ilaçlara ba¤l› osteomalazi zemininde meydana geldi¤i düﬂünüldü. ‹ki kalçaya aç›k redüksiyon ve internal fiksasyon
uyguland›. Ameliyat sonras› üçüncü ayda radyografik
kaynama görüldü. Hastan›n alt›nc› ayda herhangi bir
yard›mc› destek olmaks›z›n yürümesine izin verildi. On
sekizinci ayda yap›lan kontrollerde, hastan›n herhangi
bir k›s›tlama olmaks›z›n ve destek kullanmaks›z›n, görme özürü nedeniyle k›s›tlanan aktiviteleri d›ﬂ›nda her
türlü iﬂi yapabildi¤i ö¤renildi.

Spontaneous bilateral hip fractures are very rare. They
may occur secondary to several metabolic disorders.
We report a 28-year-old male patient who developed
spontaneous bilateral femoral neck fractures and a displaced intertrochanteric femoral fracture on the left.
The fractures were thought to occur following an
epileptic seizure and on the basis of osteomalacia associated with anticonvulsant treatment for long years. He
was treated with open reduction and internal fixation.
Union was documented in the postoperative third
month. He was allowed to walk in the sixth month without any support. On control examination in the 18th
month, he was found to perform all his daily activities
without support, except for inherent limitations due to
his blindness.
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Travma öyküsü olmaks›z›n görülen kendili¤inden iki tarafl› kalça k›r›¤› son derece nadir rastlanan bir patolojidir. S›kl›kla metastatik tümörler, osteomalazi, osteoporoz, Paget hastal›¤›, fibröz displazi ve renal osteopati gibi destrüktif hastal›klar
veya epileptik konvulsiyonlar sonucunda geliﬂir.
Literatürde yüksek voltajl› elektrik çarpmas›,[1]
Bechterew hastal›¤›[2] ve steroid kullan›m›na[3] ba¤l› geliﬂti¤i bildirilen olgular vard›r. Epileptik konvulsiyonlar s›ras›nda oluﬂan kas kas›lmalar› k›r›k
veya ç›k›k oluﬂumuna yol açabilecek ﬂiddette olabilir. Bu hastalarda görülen esas yak›nma a¤r› oldu¤undan ve hastalar›n yürüyebilmeleri nedeniyle kalça k›r›¤›ndan ﬂüphelenilmesi zor olmaktad›r.

Bu yaz›da, travma öyküsü olmayan bir olguda,
konvulsiv nöbet sonras› eﬂzamanl› geliﬂen iki tarafl› kalça k›r›¤› sunuldu.
OLGU SUNUMU

Yirmi sekiz yaﬂ›nda, daha önce herhangi bir a¤r› yak›nmas› olmadan yürüyebilen, gözleri görmeyen erkek hasta, bir sabah uyand›¤›nda fark etti¤i,
her iki kalças›nda a¤r›, yürüyememe ve her iki alt
ekstremitede duruﬂ bozuklu¤u ﬂikayetleriyle poliklini¤imize baﬂvurdu.
Yap›lan özgeçmiﬂ sorgulamas›nda, hastan›n 13
y›l önce menenjit ve ensefalit geçirmiﬂ oldu¤u, buna ba¤l› olarak her iki gözünde görme kayb› geliﬂ-
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ye izin verilerek yürütülmeye baﬂland›. Ameliyattan 4.5 ay sonra tek koltuk de¤ne¤i b›rakt›r›ld›; alt›nc› ayda herhangi bir yard›mc› destek olmaks›z›n
yürümesine izin verildi (ﬁekil 1b). On sekizinci ayda yap›lan kontrollerde, hastan›n herhangi bir k›s›tlama olmaks›z›n ve destek kullanmaks›z›n, ev içinde ve d›ﬂ›nda, görme özürü nedeniyle k›s›tlanan aktiviteleri d›ﬂ›nda her türlü iﬂi yapabildi¤i ö¤renildi.

ti¤i ö¤renildi. Geçirilen bu hastal›k tan›s› kondu¤unda bir süre tedavi edildi¤i; fakat geçen 13 y›l
süresince düzenli bir tedavi görmedi¤i ve zaman
zaman konvulsiv ataklar›n›n tekrarlad›¤›; son olarak 10 gün önce, bilinç kayb›n›n eﬂlik etti¤i, alt
ekstremite kas›lmalar›n›n görüldü¤ü konvulsiv
atak geçirdi¤i ö¤renildi. Hasta baﬂka bir sistem patolojisi olmad›¤›n› belirtti.
Fizik muayenesinde her iki alt ekstremitede
eksternal rotasyon ve fleksiyon deformitesi vard›;
her iki kalça hareketleri a¤r›l› ve k›s›tl› idi. Konvansiyonel radyografik incelemelerde, sa¤ femurda boyun ve intertrokanterik bölgede segmenter,
sol femurda ise boyunda deplase k›r›k saptand›
(ﬁekil 1a). Herhangi bir damarsal ve sinirsel patolojiye rastlanmad›. Laboratuvar bulgular›nda hipokalsemi, normalin alt s›n›r›nda fosfor düzeyi ve
kemik kaynakl› yüksek alkalen fosfataz düzeyi
saptand›. Di¤er laboratuvar testleri normal s›n›rlardayd›.
Hastaya, her iki kalças›na yönelik, s›rtüstü yatar pozisyonda, lateral yaklaﬂ›m ile aç›k redüksiyon ve osteosentez yap›lmas› planland›. Genel
anestezi alt›nda yap›lan ameliyat s›ras›nda, karﬂ›laﬂ›lan k›r›k konfigürasyonunun ameliyat öncesinde düﬂünülen konfigürasyonla uyumlu oldu¤u
görüldü. K›r›k tespit materyali olarak, sa¤ kalçada
95 derecelik yedi delikli kondiler plak ve 70 mm’lik blade, sol kalçada ise 95 derecelik yedi delikli
dinamik kondiler vida ve 75 mm’lik lag vidas› kullan›ld›. Ameliyatlar skopi eﬂli¤inde tek bir cerrah
taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.
Ameliyat sonras› üçüncü ayda çekilen röntgenlerde radyografik kaynaman›n görülmesiyle, hasta
bir çift koltuk de¤ne¤i yard›m›yla, k›smi yüklenme(a)
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‹ki tarafl› proksimal femur k›r›¤› çok nadir görülen patolojilerdendir. Travma ve anormal anatomi yan› s›ra, beslenme bozuklu¤u, böbrek yetmezli¤i ve hiperparatiroidiye ba¤l› osteomalazi; steroid kullan›m›na ba¤l› osteopeni, epilepsi nöbeti,
elektroﬂok tedavisi gibi travmaya ba¤l› olmayan
nedenlerle de meydana gelebilir.[3-10] Olgumuzda,
iki tarafl› femur boyun k›r›¤›na trokanterik k›r›k
eﬂlik etmekteydi. ‹ki tarafl› k›r›klar›n s›kl›kla femur boynunda oldu¤u gözlenmektedir. ‹ki tarafl›
trokanterik k›r›k ise, travmatik ve böbrek yetmezli¤ine ba¤l› olarak iki yay›nda bildirilmiﬂtir.[11,12]
Uzun süreli antikonvulsan tedavinin osteomalaziye yol açt›¤› bilinmektedir. Hasta, aral›kl› olarak
s›ras›yla fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin
kullanm›ﬂt›r. Antikovulsan ilaçlar, kemik matriksinin mineralizasyonunu engelleme, aktif vitamin
D3’e periferik yan›t› zay›flatma, karaci¤erde enzim
indüksiyonu ile D vitamininin y›k›lmas› ve gastrointestinal sistemden kalsiyum emilimini azaltma
mekanizmalar› yoluyla osteomalaziye neden olurlar.[13] Bu olguda iki tarafl› femur üst uç k›r›¤›n›n en
önemli haz›rlay›c› faktörü, uygulanan tedavinin kemik yo¤unlu¤unu azalt›c› etkisidir; ani, ﬂiddetli kas
kontraksiyonlar› kemik bütünlü¤ünün bozulmas›(b)

ﬁekil 1. (a) Sa¤ femurda boyun ve intertrokanterik bölgede segmenter, sol femurda ise boyun deplase k›r›¤›. (b) Ameliyat sonras› alt›nc› aydaki görünüm.

Epilepsi nöbeti sonras› eﬂzamanl› oluﬂan iki tarafl› kalça k›r›¤›

na yol açm›ﬂt›r. Olgunun gözleri görmedi¤i için sedanter hayat sürmesi, güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan yeterli yararlanamama ve yaﬂam ﬂartlar›n›n neden oldu¤u beslenme bozuklu¤u, epilepsi nedeniyle düzensiz de
olsa uygulanan tedavinin osteomalazik etkisine katk›da bulunmuﬂtur. Laboratuvar bulgular› da osteomalaziyi ortaya koymaktad›r.
Hastan›n ﬂikayetleri en son nöbetten yaklaﬂ›k
10 gün sonra ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹lk geçirilen nöbette
deplase olmayan bir k›r›k oluﬂtu¤u ve ters bir hareketle k›r›klar›n semptomatik hale geldi¤i düﬂünülebilir. Ancak, nöbet sonras› 10 günlük süre içinde a¤r› olmamas› ve hastan›n günlük aktivitelerini
yapabilmesi, uykuda geçirdi¤i ve fark etmedi¤i
ikinci bir konvulsiyon ile k›r›k oluﬂma olas›l›¤›n›
art›rmaktad›r. Bu s›rada hastan›n yan›nda kimse
olmamas› bu düﬂüncemizi do¤rulamam›z› engellemektedir. Yine de ilk olas›l›k düﬂünüldü¤ünde, femur proksimal uç k›r›klar›n›n geç saptanmas› yer
de¤iﬂtirmemiﬂ bir k›r›¤›n yer de¤iﬂtirmiﬂ hale gelmesine ve özellikle gençlerde cerrahi tedavide gecikme nedeniyle femur baﬂ›nda osteonekroza ve
uzun dönemde artroza neden olabilir.
Bu olguda kemik kalitesinin iyi olmamas›, ameliyat sonras› dönemde tam yüklenmenin daha geç
verilmesine neden olmuﬂtur. Ancak, ileri dönemde
komplikasyon izlenmemiﬂtir. Bu tür hastalarda güneﬂ ›ﬂ›¤›, yeterli beslenme ve kalsiyum ve D vitamini deste¤i, k›r›k riskini azalt›c› etkisi aç›s›ndan
gereklidir. Antikonvulsan tedavinin düzenli uygulanmas› da nöbetleri ve dolay›s›yla kas kontraksiyonlar›n› azaltacakt›r. Dikkat edilmesi gereken bir
di¤er nokta da, sedanter hayat sürdüren bir hastada deformite olmasa bile, kalça ve uyluk a¤r›s›n›n
bir yumuﬂak doku patolojisi olarak de¤erlendirilmemesi, mutlaka ileri incelemeler yap›lmas›d›r.

73

KAYNAKLAR
1. Tompkins GS, Henderson RC, Peterson HD. Bilateral
simultaneous fractures of the femoral neck: case
report. J Trauma 1990;30:1415-6.
2. Korovessis P. Bilateral fatigue fracture of the femur
neck in Bechterew disease. Case report. [Article in
German] Z Orthop Ihre Grenzgeb 1984;122:716-7.
3. Haddad FS, Mohanna PN, Goddard NJ. Bilateral
femoral neck stress fractures following steroid treatment. Injury 1997;28:671-3.
4. Chen CE, Kao CL, Wang CJ. Bilateral pathological
femoral neck fractures secondary to ectopic parathyroid
adenoma. Arch Orthop Trauma Surg 1998;118:164-6.
5. Gaulke R. Spontaneous bilateral fractures of the
femoral neck. Etiology-frequency-diagnosis-therapy.
[Article in German] Z Orthop Ihre Grenzgeb 2002;140:
297-303.
6. Hobby JL. Bilateral femoral neck fracture as a complication of massive enterectomy. Br J Surg 1995;82:660.
7. Chadha M, Balain B, Maini L, Dhal A. Spontaneous
bilateral displaced femoral neck fractures in nutritional osteomalacia-a case report. Acta Orthop Scand 2001;
72:94-6.
8. Tait GR. Simultaneous bilateral fractures of the
femoral neck. Scott Med J 1988;33:341-2.
9. Annan IH, Buxton RA. Bilateral stress fractures of the
femoral neck associated with abnormal anatomy-a
case report. Injury 1986;17:164-6.
10. Vanderhooft E, Swiontkowski M. Bilateral femoral neck
fractures following a grand mal seizure. Ann Emerg
Med 1994;24:1188-91.
11. Dendrinos G, Kousoulas D, Papagiannopoulos G.
Simultaneous bilateral trochanteric and subtrochanteric
fractures: case reports. J Trauma 1993;34:157-60.
12. Akcali O, Kosay C, Gunal I, Alici E. Bilateral
trochanteric fractures of the femur in a patient with
chronic renal failure. Int Orthop 2000;24:179-80.
13. Strewler GJ. Mineral metabolism and metabolic bone
disease. In: Greenspan FS, Strewler GJ, editors. Basic and
clinical endocrinology. 5th ed. Stamford: Appleton &
Lange; 1997. p. 263-316.

