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مجتبی پیری ،1محمدصالح صادقی
 -1کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 -2کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1393/11/24 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/02/02 :

چکیده
سندرم ادم مغز استخوان ) ،(BMESسندرمی ناشایع ،خودمحدود شونده و بدون اتیولوژی مشخص است که با درد شدید و بدون سابقهی تروما توصیف میشود .به
علت شیوع پایین این سندرم و عالئم غیراختصاصی آن تشخیص درست این بیماری اغلب به تاخیر میافتد و تشدید درد استخوان ،عملکرد و کیفیت زندگی بیمار
را مختل میکند .در این مقاله ما یک مورد بیمار مبتال به سندرم ادم مغز استخوان مچ پای راست را که تقریبا  4ماه از درد این ناحیه رنج میبرد و از درمانهای
 ،NSAIDفیزیوتراپی و استرویید درمانی سودی نبرده بود به طور موفقیت آمیزی تحت درمان با داروی ایلوپروست قرار دادیم.
کلمات کلیدی :ایلوپروست ،سندرم ادم مغز استخوان ،فیزیوتراپی

مقدمه
سندرم ادم مغز استخوان ) ،(BMESسندرمی ناشایع،
خودمحدود شونده و بدون اتیولوژی مشخص است که با درد شدید
و بدون سابقهی تروما تعریف میشود ( .)1به علت شیوع پایین
 BMESو عالئم غیراختصاصی آن تشخیص درست این بیماری
اغلب به تاخیر میافتد و تشدید درد استخوان عملکرد و کیفیت
زندگی بیمار را مختل میکند( .)2بدون درمان BMES،معموال
طی  3تا  9ماه بهبود مییابد .گزینههای درمانی موجود محدود
هستند که اکثر آنها فقط عالمتی هستند ( .)3ازجمله درمانهای
کانزرواتیو این سندرم NSAIDها ،کلسیم ،فیزیوتراپی ،استراحت
و ماساژ ذکر شده است ( .)4درمانهای عالمتی ممکن است  6تا
 12ماه برای بهبودی کامل زمانبر باشند ( )5که این رژیم درمانی
معموال توسط ورزشکاران و افرادی که نیازمند فرایند درمان کوتاه
مدت هستند پذیرفته نمیشود ( .)6این سندرم در  %98بیماران،
اندام تحتانی را درگیر میکند ( )7که نسبت درگیری مرد به زن
 3به  1است ( .)2شایع ترین محلهای درگیر در این سندرم
استخوانهای اطراف لگن و بعد از آن به ترتیب زانو ،مچ پا و پا
میباشد (.)1

معرفی بیمار
خانمی  32ساله با سابقه درد  4ماههی مچ پای راست به
درمانگاه مراجعه کرد .وی سابقهای از تروما را ذکر نمیکرد و در

این چند ماه تحت درمانهای مختلفی با NSAIDها (قرص 500
میلیگرمی ناپروکسن) ،فیزیوتراپی ( 20جلسه) و تزریق استرویید
قرارگرفته بود که چندان موفقیت آمیز نبودند و درد برطرف نشده
بود .در معاینهی فیزیکی درد و تورم مختصر و کاهش حرکت
مفصل مچ پا مشهود بود و نکته خاص دیگری نداشت .آزمایشهای
مختلف ازجمله  ،ESR ،CBC diffالکترولیتها ،کلسیم ،فسفر،
آلکالین فسفاتاز ،فاکتور روماتوییدی( ،)Rfآنتیبادی ضدهستهای
( )ANAو گرافی ساده پای راست انجام شد که تقریبا همگی
نرمال بودند .سپس  MRIمچ پا انجام گرفت که ادم مغز استخوان
در استخوان تالوس گزارش شد ( .)8 ،2با توجه به عدم پاسخ به
درمانهای فوق ،درمان با داروی ایلوپروست ( Ilomedin; Bayer
 )Schering, Germanyبه عنوان یک شیوه درمانی جدید برای
بیمار به طور کامل توضیح داده شد و با رضایت و آگاهی کامل،
بیمار این درمان را پذیرفت .سپس بیمار بستری شد و درمان به
صورت انفوزیون  50 µg iloprostدر  500 ccمحلول سدیم کلرید
و به مدت بیش از  6ساعت در روز و طی  5روز متوالی انجام گرفت
( .)9دو روز اول درمان بیمار سردرد مختصری را ذکر کرد که از
روز سوم به بعد سردرد نیز برطرف شده بود .پس از اتمام دوره 5
روزه درمانی بیمار کاهش قابل توجه درد مچ پا را ذکر کرد و
شکایتی نداشت .همچنین  MRIمجدد  3ماه پس از درمان انجام
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درمان سندرم ادم مغز استخوان با ایلوپروست

شکل  MRI -1ادم مغزاستخوان در تالوس راست بیمار را نشان میدهد.

بحث و نتیجهگیری
اولین بار در سال  Curtiss 1959و  Kincaidسندرمی بالینی
با درد و کاهش دانسیتهی استخوان در رادیوگرافی در استخوان
لگن و در سه ماههی آخر بارداری زنان باردار تعریف کردند (.)10
سپس در سال  Wilson 1988و همکاران یافتههای نشان
دهندهی ادم مغز استخوان را در  MRIمشاهده کردند که  3بیمار
آنها پس از انجام بیوپسی مغز استخوان از نظر بافت شناسی
استئوپروز نداشتند ،به همین دلیل آنها عبارت Transient Bone
) Marrow Edema Syndrome (TBMESرا برای این سندرم
برگزیدند ( .)11در این سندرم شروع درد و تورم ممکن است
ناگهانی یا تدریجی و نه تنها حین فعالیت بلکه هنگام استراحت و
شبها نیز باشد .به هرحال درد به تدریج و با گذشت زمان شدیدتر
شده و به آستانهی خود میرسد (.)12
استفاده از رادیوگرافی ساده نیز به رد شکستگیها،
استئومیلیت ،آرتریت روماتویید و استئوآرتریت کمک میکند اما
یافتههای پاتولوژیک این سندرم را نشان نمیدهد ( .)13تشخیص
قطعی BMESتوسط  MRIو با رد سایر علل ادم مغز استخوان
صورت میگیرد که حدود  48ساعت بعد از شروع ایجاد عالئم ادم
مغز استخوان میتواند مشاهده شود ( .)8الگوی ادم مغز استخوان
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شد که بهبودی کامل ادم مغز استخوان گزارش شد و بیمار نیز
هیچ گونه درد و شکایتی از مچ پای خود را ذکر نمیکرد.

در  MRIبا کاهش سیگنال در تصاویر  T1wو افزایش سیگنال در
تصاویر  fat-suppressed T2wیا  STIRمشخص میشود (.)13
داروی ایلوپروست از سال  1998جهت درمان  BMESو
مراحل اولیه استئونکروز در مطالعات مورد استفاده قرار گرفته
است ( .)14این داروی آنالوگ پروستاسایکلین برای درمان
ایسکمیهای بحرانی ثانویه به بیماریهای آترواسکلروز محیطی یا
آنژیوپاتی دیابتی تایید شده است .ایلوپروست باعث گشادی
آرتریولها و ونولها و بهبود میکروسیرکوالسیون با اثر بر خواص
رئولوژیکی بستر عروق ترمینال ،کاهش نفوذپذیری مویرگها و
جلوگیری از چسبندگی ترومبوسیتها و همچنین بهبود
ویسکوزیته در عروق انتهایی و کاهش غلظت رادیکالهای آزاد
اکسیژن و لکوترینها میشود ( .)15 ،9عوارض جانبی این دارو به
دو دسته تقسیم بندی میشود :عوارض شدید شامل هیپوتنشن،
آریتمی ،خونریزی ،ترومبوآمبولی ،ادم ریوی ،واکنشهای آلرژیک
به همراه عالئم بالینی سیستمیک ،شوک و عوارض مینور شامل
فالشینگ (گرگرفتگی) ،اریتم ،سردرد ،تهوع و استفراغ میباشند
( .)16در مطالعهای  Aignerو همکاران  6بیمار مبتال به ادم مغز
استخوان تالوس را تحت درمان انفوزیون  50 µg iloprostدر
 500ccمحلول سدیم کلرید بیش از  6ساعت در روز و به مدت 5
روز انجام داد .درد حین استراحت طی  5روز و درد حین فعالیت
این بیماران طی  5هفته برطرف شد 3 MRI .ماه پس از درمان
بهبودی کامل ادم مغز استخوان را در این بیماران نشان داد (.)9
در مطالعهی دیگری که توسط  Baierو همکاران انجام گرفته است
 10بیمار به مدت  5روز و به صورت  5-6ساعت روزانه تحت
درمان با  iloprostبا دوز  20 µgبرای روز اول 30 µg ،روز دوم و
 40 µgبرای روزهای بعد قرار گرفتند که درد  8بیمار پس از روز
اول سریعا کاهش یافت ( .)15در مطالعات دیگری که انجام شده
است  Lakhanpalاثر سودمندی را از کلسی تونین ،داروهای anti-
 prednisone ،tuberculosisو  lumbar sympathectomyگزارش
نکرد ( Boos .)17نیز نتایج خوبی را با بالک عصب سمپاتیک با
 bupivacaineدر  3بیمار گزارش کرد اما بهبودی پاتولوژیک در
الگوهای  MRIاین بیماران دیده نشد ( .)18در پایان ،این گزارش
مورد به جراحان ارتوپدی پیشنهاد میکند که سندرم ادم مغز
استخوان را به عنوان یکی از علل ناشایع درد پا که مقاوم به درمان-
های رایج است را به خاطر داشته باشند .با توجه به مطالعهی
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نویسندگان این مقاله الزم میدانند مراتب تشکر خود را از جناب
آقای حمصی مسئول آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی قم به
دلیل همکاری های ایشان در زمینه جمع آوری آزمایشهای بیمار
.اعالم دارند

،حاضر و نتایج قابل قبول داروی ایلوپروست در درمان این سندرم
درمان با این دارو به عنوان یک درمان امیدبخش و بدون عارضه
 میتواند جهت تسریع روند بهبودی در این بیماران،جانبی خاصی
.مورد استفاده قرار گیرد

تعارض منافع

تشکر و قدردانی

.نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند
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Abstract
Bone Marrow Edema Syndrome (BMES) is an uncommon, self-limited and with unknown etiology characterized by
severe pain with no history of trauma. Due to low prevalence of BMES and its non-specific signs, correct diagnosis is
often delayed intensifying bone pain and impairing patients’ function and quality of life. In this study we treated a patient
with bone marrow edema syndrome in right ankle with Iloprost successfully that suffered pain in this region almost 4
months and NSAID, physiotherapy and steroid treatments was not benefited.
Key words: Iloprost, Bone marrow edema syndrome, Physiotherapy
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