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48 yaşında erkek hasta, yedi ay önce başlayan ve giderek ilerleyen sırt ağrısı, ayaklarında uyuşma ve güçsüzlük şikâyetiyle merkezimize
sevk edildi. Torakal vertebrada metastaz ön tanısı ile gönderildiğinden torakal manyetik rezonanas görüntüleme (MRG) ile toraks ve
batın bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikleri yapıldı. Torakal kolon MRG’de T5 vertebra korpusunu, pedinkülleri, posterior elemanı tutan,
T1 ağırlıklı görüntülerde hipointens, T2’de ise hiperintens özellikte anterior ve posterior epidural yumuşak doku komponenti bulunan
ve spinal kordu sıkıştıran kitle izlendi (Resim 1 a, b, c, d). Toraks ve batın BT incelemede primer kitle saptanmadı. BT incelemede
T5 vertebra korpusundan geçen kesitlerde vertebra korpusunda kaba benekli bir görünüm izlendi (Resim 2). Bu bulgularla hastada
agresif vertebral hemanjiom düşünüldü. Spinal kord basısı nedeniyle beyin cerrahisi tarafından dekompresyon ameliyatı yapılan
hastada hemanjiom tanısı doğrulandı. Vertebral hemanjiomların direkt röntgenogram ve BT görüntülerinde kalınlaşmış trabeküler
patern ile MRG’de T1 ve T2 ağırlıklı sekanslarda hiperintens görünümü tipiktir [1]. Bunlar genellikle asemptomatik olmasına
rağmen bazen hızla büyüyebilir, vertebra korpusunu, paravertebral veya epidural alanı işgal ederek spinal kord ve kök basılarına
neden olabilir [1,2]. Agresif vertebral hemanjiom olarak tanımlanan bu durumda radyolojik olarak primer kemik tümörlerini ve
metastazları taklit edebilir. Agresif vertebral hemanjiom tanısında hem BT hem MRG’ye ihtiyaç duyulmaktadır [1]. MRG epidural ve/
veya yumuşak doku bileşenini göstermede en iyi görüntüleme yöntemidir, ayırıcı tanıda yardımcıdır. Bununla birlikte aksiyel BT’de
kalınlaşmış trabeküllerden dolayı kaba benekli bir görünüm izlenir ki (“polka-dot” sign) bu bulgu doğru tanı koydurucudur. Anjiografi
tanıyı desteklemek için ve aynı zamanda tedavi edici bir yöntem olarak da kullanılabilir [1,3]. Konvansiyonel MRG sekanslarına ek
olarak ileri görüntüleme yöntemi olan difüzyon ağırlıklı MRG sekansı malign ve bening kemik lezyonlarının ayırımında kullanılabilir.
Metastazlarda difüzyon ağırlıklı görüntülemede difüzyon kısıtlılığı gözlenirken (difüzyon ağırlıklı görüntülemede hiperintens, ADC
haritalamada hipointens) agresif vertebral hemanjiomlar difüzyon kısıtlılığı göstermez [4,5].
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Resim 1. Sagital T1(A) ve STIR (B) görüntüler ile intravenöz kontrast madde sonrası sagital (C) ve aksiyel (D) T1 ağırlıklı
görüntülerde vertebra korpusunu, pedinkülleri, posterior elemanı tutan, anterior ve posterior epidural yumuşak doku komponenti
bulunan ve spinal kordu sıkıştıran kitle izlenmektedir.

Resim 2. BT incelemede vertebra
korpusunda kaba benekli görünüm
(“polka-dot”sign) izlenmektedir.
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