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GİRİŞ 

Sakroiliak eklem hastalıklarında klinik semptomlar bu eklemler 

için spesifik olmayıp mekanik bel ağrısında ve çevre anatomik oluşumların 

patolojilerinde görülen bulgulardan tam olarak ayırt edilememekte

dir(S ,29). Ayrıca önemli klinik semptomlardan birisi olan bel ağrısının 

genel popillasyondaki insidansı oldukça yüksektir(l0 ,21). Bu nedenlerle 

sakroiliak eklem hastalıklarının tanısında radyolojik inceleme yöntemleri 

birinci derecede önemli bir yer tutmaktadır(36) . Özellikle ankilozan spon

dili t te (AS) ilk patolojik değişikler genellikle sakroiliak eklemlerde orta

ya çıktığından radyolojik olarak sakroileitin saptanması en önemli tanı kri

teridir(2). 

Sakroiliak eklem yüzlerinin oblik düzlemde ve girintili çıkıntılı 

olması ve çevre oluşumların süperpozisyonları nedeniyle özellikle patolo

jik değişikliklerin az olduğu erken dönemlerde direkt radyografik incele

me yöntemleriyle sakroileit tanısı konması oldukça zordur(30). Konvansi

yonel tomografi ise hastaların fazla radyasyon almaları nedeniyle diğer 

inceleme yöntemleriyle yeterli sonuç alınamayan problem olgularda öneril

mektedir(13 ). Kantitatif sakroiliak sintigrafi (KSS) ise erken dönemde 

sakroileit tanısı için oldukça duyarlı olmakla beraber spesifik değil

dir( 15). 

Son yıllarda bilgisayarlı tomografinin (BT) rutin olarak kullanım 

alanına girmesinden sonra sakroiliak eklem hastalıklarında yeni bir radyo-
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lojik tanı yöntemi ortaya çıkmıştır. 

Çalışmamızda klinik olarak sakroiliak eklem hastalığından şüphe 

edilen 41 olguda sakroiliak eklemler BT ile sakrum aksına mümkün oldu

ğunca paralel, ince kesitler alınarak incelenmiş ve BT bulguları ile direkt 

grafiler, laboratuar bulguları ve klinik tanılar karşılaştırılarak BT'nin tanı 

değeri araştırılmıştır. 
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GENEL BİLGİLER 

EMBRİYOLOJİ(19,39) 

İskelet sistemini meydana getiren kemikler ister aksiyel isterse 

ekstremitele re ai t olsunlar sesamoid kemikler de dahil olmak üzere mezo

dermden gelişi rler. Bu parçaların herbiri ossifiye olmadan önce blastemal 

ve cartilaginous safhalardan geçerler . 

Mezoderm 3 .haftanın sonunda somit ad ı verilen segmentlere 

ayrılır. 4 . haftanın sonunda ise somitlerd e 3 ayrı bölge meydana gelir. 

Somitin ventromedial kısmında bulunan hücreler bağ dokusu, vertebral 

kıkırdak ve kemiklerin gelişeceği sklerotomu teşkil ederler. Diğer bölüm

ler ise karın, sırt, kol ve bacak kaslarını oluşturacak olan myotorn ile deri

nin derrna tabakasını meydana getirecek dermatomdur. 

Sklerotomlardan gelişen columna vertebralis ve kranyumun kau

dal kısmı dışındaki diğer iskelet kemikleri mezenkim kaynaklıdır. İskelet 

mezenkimi başlangıçta çevresindemi miyojen dokudan tam olarak ayrılama

yan kondanse bir kitle gibi görülür. Bu mezenkimal çekirdekten gelişen 

kondrifikasyon ve ossifikasyon merkezleri hızlı bir şekilde kendi oluştura

cakları iskelet elemanlarına dönüşürler. Bu aşamada her bir eleman farklı

laşmamış hücrelerden oluşan kompakt bir tabaka ile çevre dokulardan ayrı

lır. Bu tabaka önce prolifere olarak yüzeye! ·büyümeyi sağlayacak olan 

kıkırdak hücrelerini ve osteoblastları meydana getirir. Daha sonra alttaki 
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kıkırdak veya kemikten ayrılarak kondroblastları oluşturamaya devam ede

cek olan perikondrium veya periosteumu oluşturur. 

Komşu iskelet elemanları arasında kalan mezenkimde kıkırdağa 

veya kemiğe dönüşme şeklinde herhangi bir değişim meydana gelmez. İşte 

bu interzonal mezenkim tabakasının değişik şekillerdeki gelişimi ileride 

çeşitli tiplerdeki eklemleri meydana getirir. Fibröz eklemlerde interzonal 

mezenkim iki kemiği birleştiren fibröz dokuya dönüşür. Synkondral eklem

lerde ise bu tabakadan hyalin tip kıkırdak meydana gelir. Synovial eklem

lerde interzonal mezenkimin gelişimi 3 tabakalıdır. Bu üç katman, iskelet 

elemanlarının kıkırdak uçlarına bitişik iki yoğun tabaka ve bunların arasın

daki ince seyrek tabakadan oluşur. Dıştaki yoğun tabakalar periferde biti

şik perikondriumla devam eder ve epifiz kıkırdaklarının gelişimiyle ilgili

dir. Orta tabaka çevrede ilgili uzvun vaskülarize genel mezenkimi ile karı

şıp birleşir ve fibröz kapsülü oluşturur. Synovial mezenkim, synovial 

membranı ve muhtemelen tendonlar, ligamanlar ve meniskler gibi bütün 

diğer intraartiküler yapıları meydana getirir. Böylece sakroiliak eklemle

rin oluşum süreci 7'inci ayın sonunda tamamlanır. 

ANATOMİ(18,23,39) 

Os ilium'da fossa iliaca'nın arka kısmında bulunan facies sacro

pevina iki bölüme ayrılır. Üstteki tuberositas iliaca adını alan pürtüklü 

kısma os sacrum'u os ilium'a bağlayan ligamentumlar tutunur. Alt kısmı 

ise os sacrum ile eklem yapar ve kulak kepçesine benzediği için facies 

auricularis adını alır. 

Sacrum'un yan yüzleri yukarıda geniştir. Aşağı doğru indikçe 

daralır. Yan yüzlerin yukarıdaki geniş kısımlarında sakroiliak eklemi 

yapan facies auricularis'ler bulunur. Facies auricularis'in biraz arkasında 

bulunan pürtüklü alana tuberositas sacralis adı verilir. 

Os ilium'un eklem yüzeyine bakıldığında uzun aks boyunca uza

nan yay biçiminde bir çıkıntının bulunduğu görülür. Os sacrum'un eklem 



5 

yüzeyi os ilium'un eklem yüzeyine uyum gösterir. Ortasında yay şeklinde 

bir kanal bulunur. Sakroiliak eklem yüzleri tam olarak düz olmadığı için 

tüm iç yüzeyini tek bir radyografide göstermek zordur. Eklemin değişik 

bölümlerini izlemek için birden çok filmler gerekir. 

Sacroiliak eklemlerin sağlam ve dar bir eklem kapsülü bulunur. 

Synovial membran eklem kapsülünün iç yüzünü döşer. Capsula artikula

ris'in dışında ön ve arkada çok sağlam kuvvetlendirici bağlar vardır. Bun

lar: 

1- Ligamen ti sacroiliaca ven tralia 

2- Ligamenti sacroiliaca dorsalia 

3- Ligamenti sacroiliaca interossea'dır . 

HİSTOLOJİ(23,55) 

Sakroiliak eklemin her iki yüzeyi kıkırdak doku ile döşelidir. 

Discus articularis yoktur. Eklem yüzeylerini döşeyen kıkırdak dokusunun 

kemiğe bakan kısmı hyalin, eklem boşluğuna bakan kısmı fibröz kıkırdak 

dokusundan yapılmıştır. Fibröz kıkırdak tabakasından ayrılan lifler, eklem 

boşluğunu geçerek karşı eklem yüzeyini örten kıkırdak dokusunun yapısı

na karışır. Eklemin yalnız alt 2/3'ünde synovial zar vardır. Yine alt 2/3 

bölümünde sakral yüzdeki kıkırdak tabakası iliak yöndekinden daha kalın

dır. 

FİZYOLOJİ(18,23) 

Bir bütün olarak kemik pelvis columna vertebralis'den gelen kuv

vetleri alt ekstremitelere geçirir. Ağırlık sakrum'un kanatları boyunca eşit 

olarak asetabulumlara doğru yayılır . Vücut ağırlığına yerin reaksiyonu 

femur boynu ve başı yoluyla asetabuluma iletilir. 

Sakrum, üstte alt bölümüne oranla daha geniş olduğu için iki ili-
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ak kemik arasına vertikal olarak oturan bir kama gibi kabul edilebilir. Bu 

kemiklere ligamanlar ile bağlı olan sakrum, taşıdığı yük arttıkça daha sıkı 

tutulur. Sonuçta kendi kendini kilitleyen bir sistem oluşturur . Sakrum 

aynı zamanda transvers planda da iliak kemiklerle ilişkidedir. İliak kemik

ler destek noktaları sakroiliak eklemlerde bulunan birer kaldıraç kolu ola

rak değerlendirilebilir. 

Sakroiliak eklemlerin hareket açıklığı küçük olup, duruma ve 

kişiye göre değişir. Bu hareketler nutasyon ve kontur-nutasyon hareketle

ri olarak adlandırılır . Nutasyon (Latince; nutare: baş sallamak) kelimesi 

sakrumun başın sallanmasına eşdeğer kompleks salınım hareketini anlatır. 

Sakrum, nutasyon hareketi sırasında, promontoryum öne ve aşa

ğıya doğru, koksiksin ucu arkaya doğru yer değiştirecek şekilde rotasyon 

yapar. Kontur-nutasyon hareketi bunun tam tersidir. Sakrum doğrulur, 

promontoryum üst-arkaya hareket ederken sakrumun apeksi ve koksiksin 

ucu öne ve aşağı doğru hareket eder. 

Kadınlarda gebeliğin son aylarında gebelik hormonlarının tesiri 

ile eklem yüzeyleri arasında bulunan dokular gevşer. Böylece apertura pel

vis superior genişleyebilir ve çocuk başının pelvis minor'a girmesi kolayla

şır. 

Erkek ve kadında bu eklemin en önemli rolü eklem yüzeyleri ara

sında bulunan dokuların elastikiyeti sayesinde vücut ağırlığına karşı bası

lan yerden gelen direncin tesirini azaltmakdır. 

SAKROİLİAK EKLEM HASTALIKLARI 

A. SERONEGATİF SPONDİLOARTROPATİLER(26,35) 

Başta ankilozan spondilit (AS) olmak üzere Reiter sendromu, 

psoriasis artriti ve anteropatik artr'itler 1974 ·yılında Moll ve Wright'ın 

serolojik bulgulara dayanan araştırmalarıyla seronegatif spondiloartropati-
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ler adı altında toplanmışlardır. Seronegatif denilmesinin sebebi serumda 

romatoid faktör bulunmaması, spondiloartropati denilmesinin sebebi de 

bunların klasik olarak vertebral kolonu ve sakroiliak eklemi tutmasıdır. 

1- Ankilozan spondilit(20,24,26,27,35,37). 

AS, özellikle sakroiliak eklemleri ve omurgayı tutan ve omurga 

hareketlerini büyük ölçüde sınırlandıran, yangılı, kronik bir eklem hastalı

ğıdır. Çevresel eklemler ve bazı organlar da hastalığa katılabilirler. 

Eskiden Marie-Strümpell veya Bechterew hastalığı olarak da 

adlandırılan AS çoğunlukla erkekleri tutar. Kadın-erkek oranı çeşitli araş

tırmalarda 1/4 ile 1/1 O arasında bildirilmiştir. Başlangıç yaşı genellikle 

15-35 arasındadır. 

Ankilozan spondilitli hastalarda HLA-B27 antijeni oldukça sık 

olarak görülür. Birçok araştırmada beyaz hastaların % 85-90'ında 

HLA-B27 antijeninin bulunduğu saptanmıştır. Normal beyazlarda bu oran 

% 6-8 arasındadır. Bu sebeple AS'nin ortaya çıkışında genetik faktörlerin 

önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. 

AS'nin histopatolojisi sinovit ve entesopatilere dayanmaktadır. 

Karakteristik klinik manifestasyonlar vertebral kolondan ve sakroiliak 

eklemlerden kaynaklanır. Başlangıçta geçici bel ağrıları vardır. Sakroiliak 

eklem üzerinde lokal ağrı bulunabilir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde 

vertebral kolonun daha üst bölgelerinde de ağrı bulunur. Hastaların 

% 50'sinde alt ekstremitelere yayılan siyataljiye benzeyen ağrılar bulunabi

lir, ancak bunlar nörolojik bulgularla birlikte değildir ve Lasegue testi 

negatiftir. Lomber bölgede paravertebral kas spazmı, lordozun azalması 

veya düzleşmesi, adale atrofisi ve perküsyonda ağrı saptanabilir. Torasik 

bölgede kifoz artabilir ve göğüs ekspansiyonu azalır. Boyun hareketleri 

kısıtlıdır. 

AS'de tanı klinik ve radyolojik bulgulara dayanarak konur. (Tab

lo 1,2,3) Hastalığın erken döneminde ortaya çıkan sakroileit adeta AS'nin 
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mihenk taşı durumundadır. Sİ eklem tutulması başlangıçta asimetrik ve 

tek taraflı olabilmekle beraber daha ileri devrelerde daima iki taraflı ve 

simetriktir. Bu simetrik tutulma radyolojik incelemede önemli bir tanı kri

teridir (Tablo 4 ). Eklemdeki değişiklikler öncelikle ve daha fazla olarak 

iliak tarafta meydana gelir. Eklemin sinovya ile kaplı alt bölümünde nor

malde 2-5 mm. olan interossöz mesafe önce genişler daha sonra ise dara

lır. Subkondral erozyonlar ve skleroz mevcuttur. İleri safhada bölgesel 

veya tüm olarak ankiloz meydana gelir ve komşu kemiklerdeki skleroz 

ortadan kalkar. 

Omurgadaki ilk bulgular omur gövdelerindeki osteoporoz ve yan 

filmlerde görülebilen kareleşmelerdir . Daha sonra gelişen sindesmofitler 

sonuçta omurgaya bambu kamışı görünümünü verirler. Apofizer eklemler

de başlangıçta erozyonlar meydana gelir. Sonraları eklem yüzünü oluştu

ran kemiklerdeki skleroz ilerleyerek eklemi ankiloza götürür. Apofizer 

eklemlerdeki sağlı sollu kemikleşmelerle ortadaki interspinal bağlardaki 

kalsifikasyon filmlerde üçlü ray görünümüne sebep olurlar. 

En sık olarak hastalığa katılan diğer eklemler manibriosternal 

ve kostovertebral eklemler, sirnfiz pubis, kalça ve omuz eklemleridir. 

Tablo 1 

AS'nin klinik tanısında NewYork (1966) kriterleri 

1· Lomber bölgede 3 planda hareket kısıtlılığı (öne fleksiyon, yana fleksiyon, ekstansiyon) 

2- Dorsolomber veya lomber bölgede ağrı 
3· Dördüncü interkostal aralık hizasından ölçülen göğüs ekspansiyonun 2,5 cm. veya daha 

az olması 

Kesin AS: 
En az bir klinik kriterle birlikte evre 3-4 iki taraflı sakroileit 
1.klinik kriter ile birlikte veya 2 ve 3 üncü klinik kriterlerin heri.kisiyle birlikte 

evre 3 - 4 tek taraflı veya evre 2 iki taraflı sakroileit. 

Olası AS: 

Hiçbir klinik kriter bulunmaksızın evre 3 - 4 iki taraflı sakroileit. 
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Tablo2 

AS'nin klinik tanısında modifiye New York kriterleri 

1- En az 3 aydır devam eden, dinlenmekle geçmeyen bel ağrısı 

2- Sagital ve frontal planlarda bel hareketlerinde sınırlanma 

3- Göğüs ekspansiyonunun yaşa ve cinsiyete uygun normal değerlere kıyasla göreceli olara 

azalması 

4- Evre 2-4 iki taraflı sakroileit. 

5- Evre 3-4 tek taraflı sakroileit. 

Dördüncü veya beşinci kriter ile birlikte ilk üç kriterden birinin mevcut olması 

halinde AS tanısı konur. 

Tablo 3 

Sakroileltin radyolojik evrelendirilmesinde New York kriterleri 

Normal 

Şüpheli erezyon ve skleroz 
Evre O 
Evre 1 

Evre2 

Evre3 

Evre4 

Eklem aralığında daralma olmaksızın erozyon ve skleroz (minimal sakroileit) 

Eklem aralığında daralma ve/veya kısmi ankiloz (orta derecede sakroileit) 

Tam ankiloz 

Tablo 4 

Sakroilelt yapan hastalıklarda sakroiliak eklem tutulması 

Sakrollelt İki taraflı iki taraflı Tek Taraflı 
Hastalık simetrik asimetrik 

AS + - -
Psoriatik spondilit + + + 
Reiter Sendromu + + + 
Yangılı barsak hastalığında sakroileit + - -
RA - + + 
Osteitis kondensans illi + - -
Hiperparatiroidi + - -
Gut + + + 
Osteoartroz + + + 
Infeksiyon - - + 
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2. Diğer seronegatif spondiloartropatiler(24,35) 

Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi yangılı barsak hastalıkları 

ile sakroileit birlikte bulunabilir. Ülseratif koli tli hastalarda AS sıklığı 

% 1 ile % 26 arasında bildirilmektedir. Ülseratif kolitte barsak hastalığı

nın akt ivitesi ile spondili t arasında zayıf bir korelasyon mevcuttur. Ülsera 

tif kolitle bi rlikte bulunan AS'nin klinik ve radyolojik görünümü klasik AS 

ile aynıdır. Sadece erkek-kadın oranı daha düşüktür. Tipik iki taraflı 

simetrik Sİ. eklem tutulması, omurgadaki sindesmofitler, diğer diskover 

tebral, apofizer ve kostovertebral değişiklikler klasik AS'de görülenlerden 

farksızdır. 

Crohn hastalığında Sİ eklem ve omurga değişikliklerin in görül

me sıklığı % 3 ile 16 arasında bildirilmekt edir. Kadın ve erkeklerde eşit 

sıklıkta rastlanmaktadır. Ü lseratif koli tte olduğu gibi Crohn hastalığında 

d a omurga tu tulumunun klinik bulguları barsaktaki hastalıktan önce orta

ya çıkabilir. Ve b u bulguların şiddeti barsaktaki hastalığın aktivites ine 

bağlı değildir. Ayrıca ülser at if kolitte olduğu gibi omurga ve Sİ eklemde 

meydana gelen radyolojik değişiklikler klasik AS'de görülenlerle aynıdır . 

Whipple hastalığında d a benzer şekilde spondilit ve/veya sakroi

leit meydana geldiği bildirilmektedir, ancak bu değişikliklerin sıklığı net 

olarak belirlenmiş değild ir. 

Reiter sendromu ve psöriyasis artriti klasik AS'ye benzer fakat 

aynı olmayan omurga ve Sİ eklem değişikliklerine yol açan diğer iki hasta

lıktır. Or ta derecede veya daha ağır psöriyasisli hastaların % 10-25 ' inde 

radyolojik incelemede Sİ eklem değişiklikleri görülür. Bu değişiklikler sık

lıkla iki taraflı ve simetrik olmakla beraber tek taraflı veya asimetrik de 

olabilir. Radyolojik olarak iliak tarafta daha fazla olmak üzere skleroz ve 

erozyonlar, eklem aralığında genişleme görülür. Eklem aralığının daralma

sı ve ankiloz meydana gelebilmekle beraber bu bulgular özellikle ankiloz, 

klasik AS veya yangılı barsak hastalıklarıyla birlikte olan spondilite naza

ran d aha az sıklıkla ortaya çıkar. Ayrıca omurgada torasik veya lomber 

segmentlerde klasik AS'den farklı olarak bir omur gövdesi ortasından 
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diğer omur gövdesi or tasına uzanan asimetrik paravertebral ossifikasyon

lar mevcuttur. 

Reiter sendromunda sakroileit görülme sıklığı hastalık kronikleş

tikçe belirgin bir ş ekilde artar. Sİ eklem değişiklikleri başlangıçta hastala

rın % 5-lO'unda ortaya çıkarken takip e den birkaç sene sonunda bu oran 

% 40-60'a ulaşır. Diğer seronegatif spondiloartropatilerle aynı olan bu 

değişiklikler genellikle iki t a raflı simetrik veya iki taraflı asimetrik olabil

mekle beraber belli bir oranda tek taraflı olarak d a ortaya çıkab ilir. Psöri

yatik spondilitte olduğu gibi asimet rik paravertebral ossifikasyonlar bulu

nur ve her iki hastalıkta da Sİ eklemlerde herhangi bir değişiklik olmaksı

zın bu paravertebral ossifikasyonlar meydana gelebilir. 

B. ROMATOİD ARTRİT(26,27 ) 

Ana bulgular periferik sinovia l eklemlerde görülü r. Aksiye! iske

letteki sinovia l eklemler de özellikle opofizer eklemler ve a t lantoaksiyel 

eklem olmak üzere tu tulabilirle r . Kıkırdak eklemlerde ve ligaman yapışma 

yerlerind e daha az sıklıkla ras tlanır . 

Romatoid artrit (RA) 25-55 yaşları arasında ve kadınlarda daha 

sık olarak görülür. Kadın-erkek oranı 2/ 1 - 3/1 arasındadır. Hastalığın 

başlangıcı sinsidir. Yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, periferik eklemlerde 

ağrı, şişme ve sertlik gibi ilk klinik belirtilere ilaveten ensefalopati, mye

lopati ve periferik nöropati gibi nöropatolojik bulgular mevcuttur. 

RA'da sakroiliak eklemlerin tutulması sık görülmez ve diğer 

eklem tutulmalarına nispetle daha az önemlidir. Ortaya çıktığında genel

likle tek taraflı veya asimetrik iki taraflıdır. Küçük, yüzey el subkondral 

erozyonlar görülür. Skleroz orta derecededir veya yoktur. Nadiren lokal 

intra artiküler ankiloz saptanabilir. 
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C. JÜVENİL KRONİK ARTRİTLER(26,27) 

Son yıllarda çocuklarda görülen eklem hastalıklarının sınıflandır

ması bir değişme aşamasındadır. Enfeksiyon hastalıkları, kanama diyatez

leri, neoplazmalar, romatizma! ateş ve kollagen hastalıklar gibi belirli 

bazı hastalık grupları çıkarıldıktan sonra geriye şimdilerde jüvenil kronik 

artritler olarak isimlendirilen bir grup hastalık kalmaktadır. 

Bu grup içindeki seronegatif spondiloartropatilerin gerçek natür

leri ancak hastalığın takip eden ileri dönemlerinde ortaya çıkabilir. Jüve

nil seropozitif romatoid artrit erişkin tip romatoid artrite çok benzer. 

Jüvenil kronik artritler içinde en geniş grubu oluşturan Still hastalığında 

sistemik bulgular veya eklem bulguları veya herikisi birden bulunur ve 

serumda romatoid faktör negatiftir. 

Her ne kadar çocuklarda meydana gelen seronegatif spondiloar

tropatiler sakroiliak eklemi tutarlarsa da jüvenil kronik artritlerin bir 

çoğunda servikal segment aksiye! iskeletin en sık tutulan bölümüdür. Jüve

nil ankilozan spondilit , jüvenil psöriyatik spondilit ve erken başlayan yan

gılı barsak hastalığı karakteristik olarak sakroiliak eklemleri tutarlar. 

Pediyatrik yaş grubunda geniş eklem aralığı ve subkondral kemi

ğin belirsiz oluşu sebebiyle radyolojik inceleme yöntemleriyle sakroilietin 

ortaya çıkarılması güçtür. 

Jüvenil kronik artritlerle birlikte olan sakroileitte komşu alanlar

da skleroz olmaksızın kemik erozyonları ve uzamış inmobilizasyon periyot

larından sonra eklem içi kemik füzyonları görülür. 

D. SAKROİLİAK EKLEM OSTEOARTROZU(25,28) 

Sakroiliak eklemin dejeneratif hastalığında radyolojik bulguların 

bir kısmı ankilozan spondilit bulgularına benzer. İnterossöz mesafede 

daralma, subkondral skleroz ve osteofitler sık görülen belirtilerdir. İntra

artiküler kemik ankiloz subkondral kistler ve erozyonlar genellikle meyda

na gelmez. Osteofitler dejeneratif sakroiliak eklem hastalığının en belir-
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gin bulgusudur. Bunlar eklemin herhangi bir yerinde meydana gelebilirse 

de en sık olarak ön-üst ve ön-alt köşelerde oluşur . Bunlar birbirleriyle 

köprüleşerek kısmen veya tamamen birleşebilirler. Eklemin ön bölümünde

ki köprüleşen oseteofitler direk t grafilerde gerçek bir intraartiküler ossöz

füzyona benzeyebilir. Lokal subkondral skleroz da osteoratrozun en sık 

bulgularından olup genellikle eklemin üst ve alt köşelerindedir ve bu özel

liği ile ankiloz an spondilitten farklıdır. 

E . DİÔER HASTALIKLAR(27) 

Sakroiliak eklemleri tutan diğer hastalıklar içinde infeksiyonlar, 

gut, hiperp aratiroidi, püstiliform sakroileit ve travmatik lezyonla r sayılabi

li r. 

RADYOLOJİK İNCELEME YÖNTEMLERİ 

1· Direkt gra filer (6,7,10,18). 

Suprapubik pelvis grafisinde AP pozisyonda, sakroiliak eklemle 

ri daha iyi göstermek için tüpe 15-30 derece kaudo-kranial açı vererek 

merkezi ışın simfiz pubisin üstüne san tralize edilir. 

Oblik sakroiliak eklem grafisinde AP pozisyonda, incelencek 

taraf masadan 30 derece kaldırılır ve merkezi ışın yükseltilen taraftaki spi

na illiaka anterior superior'un 2 cm. medialine santralize edilir. 

Sakroiliak eklemlerin dalgalı ve oblik olan yüzeyleri direkt grafi

lerde erozyon, skeroz, ankiloz fibi sakroileit tanısında önemli olan anato

mik değişikiklerin saptanmasında zorluk meydana getirir. Bunun dışında 

süperpoze olan diğer oluşumlar yanılsamalara neden olabilir. 
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- . . . . 
2 Tomografi ( 11, 13) 

Direkt grafilerde elde edilen görüntü dokuların süperpozisyonu

dur. Tomografide dilimler şeklinde vücut kesitleri alınmaktadır. Bu dilim

lerin alınacağı düzlemler ve kalınlıkları istenilen şekilde seçilebilir. Böyle

ce lezyonun bulunduğu bölge önde ve arkadaki dokuların superpozisyonun

dan kurtarılarak gösterilir. Seçilen tabakanın altında ve üstündeki kısım

lar net değildir. Bunun sonucu incelenmek istenen bölüm daha belirgin ola

rak görülür. Ancak tomografilerde kontrast azalır, bu yüzden sabit filmler

deki kadar net görüntü elde edilemez. 

Çalışmalar tomografinin sakroiliak eklem lezyonlarını direkt gra

filerden daha iyi gösterd iğini ortaya koymakla beraber, yüksek radyasyon 

dozu sebebiyle ancak şüpheli olgularda kullanılabileceği düşünülmektedir. 

3 Termografi (32) 

Vücut ıs ısındaki bölgesel değişiklikleri gös te r en ve kantitatif ola

r ak tayin eden t ermografini n t eorik olarak sakroilei t olgularında eklemler

deki enflamasyonun sebep olduğu ıs ı yükselmesini gös termesi beklenir. 

4- S lntlgr afi ( 12 , 17 ,35) 

Bu yöntemde, ağız veya damar yoluyla verilen radyoaktif madde

lerin, yani radyonüklitlerin biriktikleri doku veya organlardan yayınladık

ları gamına ışınları özel dedektörlü cihazlarla saptanarak ekrana veya film

lere aktarılır. Radyonüklitler, değişik doku veya organlarda ve oradaki 

patolojik değişikliklere göre değişik oranlarda tutulur. Sintigrafi bu özelli

ğinden yararlanarak romatizma! hastalıkların tanısında da kullanılmakta

dır . 

Radyonüklit olarak kullanılan Teknesyum 99m fosfatın kemikteki 

tutulması (uptake) mineralizasyonun artmasıyle yükselmektedir. Bu biriki

me artmış aktivite veya uptake adı verilir. Aktivitedeki artma, enflamas

yon bulunan bölgelerde hücre metabolik aktivitesinin artması ile paralel 

gider. Aktivitenin azalması ise, eklem veya kemikte, kan dolaşımının zayıf

ladığı veya tamamen kaybolduğu alanlarda görülür. Sağlıklı dokuların ken-
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dile rin e özel absorbsiyon oranları yani up take'leri vardır. 

Sakroile itler sintigrafik bulguların çok değerli olduğu patolojik 

değ işikliklerdir. Diğer radyolojik incelemelerin henüz bir değişiklik gös

termediğierken dönemlerde sintigrafik inceleme synoviadaki enflamasyo

nu ortaya koyar. Böylece erken tanı koyabilme olanağı ortaya çıkmakta

dır. Ayrıca hastanın aldığı r a dyasyon miktarı da göreceli olarak düşüktür. 

Ancak yapılan çalışmalar göstermektedir ki , bu teknik sakroileit için spesi

fik olmaktan uzaktır. 

5- Bilgisayarlı Tomografi(3 7) 

Sakroiliak eklemlerin BT incelemesinde sakrum aksına dik veya 

pa r alel kesitler alınabileceği gibi getriye açı vermeden de eklemler tarana

b ilir. 

Normal sakr oiliak eklemin BT incelemesinde eklemler simetrik 

eklem kenarları belirgin ve düzgün olup su bkondr al korteksler medüller 

alandan keskince bir sınırla ayrılırla r . Ş ek il 1 'de Sİ eklemlerin BT'de 

görüldüğü b içimde kesit anatomisi şematik olarak gösterilmiştir. 

Sakroiliak eklemlerdeki değişikliklerden bazılarının yangılı has

talıkların yanısıra yaşa bağlı olarak normal popülasyonda da belli oranlar

da bulunması tanıda güçlüklere sebep olmaktadır. J.B.Vogler ve arkadaşla

rının asemptomotik olgular üzerindeki araştırmalarının sonuçları Tablo 

5'de verilmiştir . 
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B c 

Şekil 1 

A : Düz transaksiyel planda eklem orta bölümünden geçen kesit. 
Eklem arka bölümü ligamantöz olup burada eklem yüzlerinde 
ligaman yapışma yerlerine ait girinti ve çıkıntılar mevcuttur 
(taralı alan) öndeki sinovial bölümde de eklem yüzleri birbiri
ne paralel ve düzgündür. (S = sakrum İ = ileum) 

B Eklemin üst-arka bölümünden geçen kesit. Bu kesitte sadece 
eklemin ligamentöz bölümü görülmektedir. 

C Eklemin sinovial olan alt-ön bölümünden geçen kesit. 
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Tablo S 

Asemptomatik olgularda BT bulgularının ya~a göre dağılımı 

YAŞ 

30 altı 30-39 40-49 50-59 59 üstü Toplam 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

2 mm.den dar eklem aralığı o o o o o o 
İliak tarafta 5 mm.den fazla Sub.skleroz 10 24 42 29 40 27 

Sakral tarafta 3 mm.den fazla sub.skleroz o 21 25 25 40 20 

Erozyon o o o o 20 2 

Subkondral kist o o o o 20 2 

Ankiloz o 8 17 8 20 9 
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GEREÇ ve YÖNTEM 

1989 ve 1990 yıllarında klinik olarak sakroiliak eklem hastalığın

dan şüphe edilen 41 olgunun sakroiliak eklem BT incelemesi ile direkt rad

yografik bulgularını, laboratuar sonuçlarını ve klinik tanılarını karşılaştır

dık. 

Olguların 11 'i kadın 30'u erkek olup yaş l arı 15 ile 80 arasında 

ve yaş ortalamaları 33 'dür (Şekil 2). 

Olguların BT incelemelerinde d epartmanımızda bulunan CE 

12000, CGR-GE 3.nesil, 512 x 512 matriks, yüksek rezolüsyonlu BT cihazı 

kullandık. 

Sakrum aksını transversal plana yaklaştırmak amacıyla bel altına 

15 cm yüksekliğinde bir yastık yerleşt irdikten sonra uygun kesit seviyesini 

ve açısını tesbit etmek için lateral topogram yaptık ve 5 mm aralıkla, 1,5 

mm kalınlığında , sakrum aksına mümkün olduğunca paralel kesitler aldık 

(Resim 1). Görüntüleri kemik yapıları için uygun olan geniş pencere aralı

ğı ve yüksek pencere orta noktası kullanarak multiformat kamera ile fimle

re veya floppy disklere kaydettik. 

Sakroiliak eklemin direkt AP grafileri röntgen tüpüne 25 derece 

kaudo-kranyal açı verilerek çekildi. 
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Eklem aralığında daralma, subkondral skleroz, erozyon ve anki

loz açısından incelenen BT görüntüleri bu bulgulardan biri veya birkaçının 

saptanması halinde sakroileit açısından pozitif olarak değerlendirildi . 

Sadece iliak taraftaki skleroz tek başına sakroileiı için tanı koydurucu bir 

belirti olarak kabul edilmedi. 

Direkt grafiler erozyon, ankiloz veya eklemin heriki tarafında 

subkondral skreloz bulunması halinde sakroileit açısından pozitif olarak 

değerlendirildi. Sadece il iak su bkond ra 1 skleroz, eklem kenarlarının belir

siz olması veya eklem çevresindeki orta derecede osteoporoz sakroileit 

bakımından şüpheli olarak sınıflandırıldı. 

Resim l Lateral topogram. Sakroiliak eklemin BT incelemesinde kulla

nılan kesit planı görülmektedir. 



20 

KADIN 

12 . 
DERKEK 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

3 

2 

11-20 21-JO 31-4Q 41-50 51 OstO YAŞ 

Şekil 2 Olguların yaş ve _cinsiyet dağılımı 
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OLGULAR 



İSİM 

YAŞ 

CİNSİYET 

PROTOKOL NO. 

HLA-B27 

DİREKT GRAFİ 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

KLİNİK TANI 

22 

OLGU 9 

E.C. 

23 

Erkek 

6506 

Pozitif 

Her iki Sİ eklemde minimal subkond

ral skleroz mevcut. Eklem kenarları 

şüpheli görünümde. 

Sonuç: İki taraflı, şüpheli sakroileit. 

Her iki Sİ eklem iliak tarafında düzen

siz subkondral skleroz ve kortikal 

erezyonlar. 

Sonuç: İki taraflı sakroileit. 

Ankilozan spondilit . 
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Resim 2 Olgu 9 
Her iki sakroiliak eklemde m inimal subkond ra l skle roz mevcut olup 

eklem kenarları şilpheli görünilmdedir. 

Res im 3 Olgu 9 
Her iki eklem iliak t araf ı nda düzensiz subkond ra l skle roz ve ko r ti ka l 

e rozyon lar gör ülmektedir. 



fStM 

YAŞ 

CİNSİYET 

PROTOKOL NO. 

HLA·B27 

DİREKT GRAFl 

BİLGİSAYARLl TOMOGRAFİ 

KLlNtK TANI 

24 

OLGU 12 

c.u. 
24 

Erkek 

1651 

Poziti[ 

Sağda Sİ eklem kenarları ileri derece

de düzensiz, eklem aralığı genişlemiş

cir. Solda subkontlra l skleroz ve eklem 

alı bölümünde daralma görüJm.,ktetlir. 

Sonuç: İki taraflı sakroileiı. 

Her iki St eklem kısmen ankilozedir. 

Eklemler çevresinde düzensiz rezobsi

yon alanları ve iliak taraflarda özellik

le önde sklerotik alan lar mevcuctur. 

Sonuç: iki taraflı sakroileiı. 

Ankilozan spondilic. 
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Resim 4 Olgu 12 
Sağda sakroilak eklem kenarları ileri derecede düzensiz eklem 

aralığı genişlemiştir. Solda Subkondral skleroz ve eklem alt bölümünde 
daralma görülmektedir. Üst bölümü ise gaz süperpozisyonu nedeniyle 

net olarak seçilememekıedir. 

Resim 5 Olgu 12 
Her iki sakroiliak eklem kısmen ankilozcdir. Eklem çevresinde düzensiz 
resorbsiyon alanları ve iliak tarartarda özellikle örıde sklerotik alanlar 

mevcuııur. 



lSlM 

YAŞ 

CİNSİYET 

PROTOKOL NO. 

HLA-B27 

DiREKT GRAFI 

'BILGlSAYARLI TOMOGRAFİ 

KLİNİK TANI 

26 

OLGU 13 

N.G 

28 

Erkek 

1652 

Pozitif 

Her iki St eklemde subkondral skleroz 

ve eklem kenarlarında düzensizlik. 

Sonuç: İki ıaraflı sakrnileiı. 

Her iki tarafta iliak subkondral skle

roz, korıikal erozyon ve subkortikal 

kistik rezopsiyonlar mevcut. Eklemler 

asimetrik. Solda sakral subkoadral 

skleroz ve kısmen daralma. 

Sonuç: İki taraflı sakroileit. 

Ankilozan spondilit. 
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Resim 6 Olgu 13 
Her iki sakroiliak eklemde subkond ral skleroz ve eklem 

kenarlarında düzensizlik mevcuıtur. 

Resim 7 Olgu 13 
Her iki ıarafta iliak subkondrııl skleroz, kortikal eroıyon ve 

subkondra l kistik rezorbsiyonlar mevcullur. Eklemler asimelrikıir. 
Solda sakral subkorda l skleroz ve kısmen daralma görülmektedir. 



İSİM 

YAŞ 

CİNSİYET 

PROTOKOL NO. 

HLA-B27 

DİREKT GRAFİ 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

KLİNİK TANI 

28 

OLGU 19 

B.A. 

24 

Erkek 

2077 

Pozitif 

Her iki ıaraha Sİ eklemler düzensiz 

ve sklerotiktir. 

Sonuç: iki taraftı sakroileit. 

Her iki ıarafıa iliak subkondral skle

roz, ve eklem kenarlarında erozyonlar 

görülmektedir. 

Sonuç: İki taraflı sakroileit. 

Ankilozan spondilit. 
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Resim 8 Olgu 19 
Her iki tarafta sakroiliak eklem kenarları düzensiz ve sklerotiktir 

Resim 9 Olgu 19 
Her iki tarafta iliak subkoadral skleroz ve eklem 

kenarlarında erozyonlar görülmektedir. 



İSİM 

YAŞ 

CİNSİYET 

PROTOKOL NO. 

HLA-B27 

DİREKT GRAFİ 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

KLİNiK TANI 

30 

OLGU 22 

F.Ö. 
32 

Erkek 

2146 

Pozitif 

Her iki eklemde subkondral skleroz ve 

eklem kenarlarında ileri derecede 

düzensizlik mevcuttur. 

Sonuç: İki taraflı sakroileit. 

Her iki eklemde kortikal erozyonlar 

ve subkondral skler oz mevcuttur. 

Sonuç: İki taraflı sakroileiı. 

Ankilozan spondilit. 
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Resim 1 O O lgu 22 

He r iki eklemde subkondral skleroz ve eklem kena rl ar ında 

ileri derecede düze nsizlik görülmekt edir. 

Resim 11 Olgu 22 

He r iki cklc nıtl c ko rı i k a l e rozyon la r ve subko ıı d ral s kl e roz mcvcuııur. 



İSİM 

YAŞ 

CİNSİYET 

PROTOKOL NO. 

HLA-B27 

DİREKT GRAFİ 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

KLİNİK TANI 

32 

OLGU 24 

S.B. 

20 

Erkek 

2187 

Pozitif 

Her ik i Sİ eklem aralığı kenarları ileri 

derecede düzensiz ve yer yer sklerotik

t ir. 

Sonuç: İki taraflı sakroileit. 

Her iki Sl eklem kısmen daralmıştır. 

Kortikal erozyonlar ve ye r yer sub

kondral skleroz görülmektedir. 

Sonuç: İki taraflı sakroileit. 

Ankilozan spondilit. 
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Resim 12 Olgu 24 
Her iki tarafta sakroiliak eklem kenarları ileri derecede düzensiz ve yer 
yer sklerotiktir. Ayrıca koksofemoral eklem aralıkları daralmış olup, bu 
bu eklemlerin çevresinde kisıik rezorbsiyon alanları, görülmektedir. 

Resim 13 Olgu 24 
Her iki tarafta sakroiliak eklem aralıkl·arı kısmen daralmıştır. Kortikal 
erozyonlar ve yer yer subkond ra l skleroz görülmektedir. 



İSİM 

YAŞ 

CİNSİYET 

PROTOKOL NO. 

HLA-B27 

DİREKT GRAFİ 

B!LG1SAYARLI TOMOGRAFi 

KLİNİK T ANI 

34 

OLGU 26 

E.D. 

26 

Kadın 

2232 

Negatif 

Her iki Sİ eklem doğal görünümdedir. 

Sağ Sİ eklem doğal görünümdedir. Sol

da eklem aralığı daralmış olup ilink 

ıarafda subkondral skleroz ve minimal 

korıikal düzensiz lik görülmektedir 

So nuç: İk i tara flı sakro ileit. 

Psöriaı ik spondilit. 
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Resim 14 Olgu 26 
Her iki sakroiliak eklem doğal görünümdedir. 

Resim 15 Olgu 26 
Sağ sakroliak eklem doğal görünümdedir. Solda eklem aralığı dara lmış 
olup, i liak ta rafta subkond ra l skleroz ve min imal kortikal düzensizlik 

görülmektedir 



İSİM 

YAŞ 

CİNSİYET 

PROTOKOL NO . 

HLA-B27 

DİREKT GRAFİ 

BİLGlSA YARLI TOMOGRAFİ 

KLİNİK TANI 

36 

OLGU 27 

R.D. 

18 

Erkek 

3008 

Pozitif 

Her iki Sİ eklem doğal görünümdedir. 

Her iki eklem alı bölümleri daralmış

tır. Yer yer kortikal erozyonlar ve sub

kondral kistik rezobsiyonlar görülmek

tedir. 

Sonuç: İki taraflı sakroileit. 

Ankilozan spondilit. 
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Resim 16 Olgu 27 
Her iki sakroiliak eklem doğal görünümdedir. 

Resim 17 Olgu 27 
Sağ sakroiliak eklem üst ön bölümü iliak tarafında subkondral skleroz 
mevcuttur. H er iki eklem alı bölümleri daralmıştır. Yer yer kortikal 
erozyonlar ve subkondral kistik rezorbsiyonlar görülmektedir. 



İSİM 

YAŞ 

CİNSİYET 

PROTOKOL NO. 

HLA-827 

DİREKT GRAFİ 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

KLİNİK TANI 

38 

OLGU 31 

A.B . 
55 

Kadın 

1535 

Negatif 

Her iki ıarafıa Sİ eklem kenarla rı şüp

heli görünümdedir. Subkoodral skle

roz mevcuttur. Alt köşelerde osıeo[i

tik oluşumlar izlenmektedir. 

Sonuç: Şüpheli iki taraflı sak ro il eiı. 

Her iki Sİ eklemde vakum fenomeni, 

üs t ve alı köşelerde osteofi t ik oluşu m

lar mevcu ttur. E klem aralıklar ı ve 

eklem yüzleri doğal görünümdedir. 

Sonuç: Osteoartroz. 

Osteoartroz. 
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Resim 18 Olgu 31 
Her iki tarafta sakroiliak eklem kenarları şüpheli görünümdedir. Sub
kondr al skleroz mevcuttur. Alt köşelerde osteofitik oluşumlar izlenmek
tedir. 

Resim 19 Olgu 31 
Her iki sakroi liak ek lemde vakum fenomeni, üst ve alt köşe .lerde osıeofi
tik oluşumlar mevcuttur. Eklem aralıkları ve eklem kenarları doğal görü
nü mdedir. 



İSİM 

YAŞ 

CtNS!YET 

PROTOKOL NO. 

HLA-B27 

DİREKT GRAFİ 

BlLGİSA YARLI TOMOGRAFİ 

KLİNİK TANI 

40 

OLGU 32 

E.Ç. 

22 

Erkek 

1554 

Pozitif 

Sol Sİ eklem doğal görünümdedir. Sağ 

Sİ eklem üst bölümü geniş olarak 

izlen mektedir. 

Sonuç: Sağda şüpheli sakroileit 

Her iki eklem alt bölümle ri daralmış

tır . Sol Sİ eklem iliak tarafında bir 

subkortikal kistik rezobsiyon mevcut

tur. Sağda iliak subkondral skleroz 

görülmektedir. 

Sonuç: İki taraflı sakroileit. 

Ankilozan spondilit. 
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Resim 20 Olgu 32 
Sol sakroiliak eklem doğal görünümdedir. Sağ sakroiliak eklem üst bölü· 
mü geniş olarak izlenmektedir. 

Resim 21 Olgu 32 
Her iki eklem alt bölümleri daralmıştır. Sol sakroiliak eklem iliak tara
fında bir subkartikal kistik rezorbsiyon alanı mevcuttur. Sağda iliak sub
koodral skleroz görülmektedir. 



lSlM 

YAŞ 

CİNSİYET 

PROTOKOL NO. 

HLA-B27 

DİREKT GRAFİ 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

KLİNİK TANI 

42 

OLGU 37 

S.Y. 

31 

Erkek 

2190 

Pozitif 

Sağ Sİ eklem alt bölümünde eklem 

kenarları şüpheli görünümdedir. 

Sonuç: Sağda tek taraflı şüpheli sakro

ileiı. 

Her iki tarafta eklem aralığı daralmış 

olup subkondrial skleroz ve kortikal 

erozyonlar mevcuttur 

Sonuç: İki taraflı sakroileit. 

Ankilozan spondiliı. 
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Resim 22 Olgu 37 
Her iki sakroiliak eklem doğal görünümd edir. 

Resim 23 Olgu 37 
H e r iki tarafla eklem aralığı daralmış olup subkondral skleroz ve ko rt i· 
kal erozyonla r mevcuııur. 



İSİM 

YAŞ 

CİNSİYET 

PROTOKOL NO. 

HLA·B27 

DİREKT GRAFİ 

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

KLİNİK TANI 

44 

OLGU 39 

H .B. 

22 

Erkek 

2295 

Poziıif 

Her iki sakroiliak eklem doğal görü

nümdedir. 

Her iki tarafta sakroiliak eklem aralık

ları daralmış olup düzensiz iliak sub

kondral skleroz mevcuttur. 

Sonuç: İki taraflı sakroileiı. 

Ankilozan spondilit. 
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Resim 24 Olgu 39 
Her iki sakroiliak eklem doğal görünümdedir . 

Resim 25 Olgu 39 
Her iki tarafta sakroiliak eklem aralıkları daralmış olup, düzensiz iliak 
subkondral sk leroz mevcuttur. 
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OLGULAR 

Adı Yaş Protokol Direkt 
~ 

Klinik BT ~ 
~ 

No Tarih Soyadı Cin. No Grafl = Tanı 

1 1.6.89 A.K 41/E 5235 Normal Normal - Mekanik 
bel ağnsı 

2 15.6.89 D.K 39/E 5529 Normal Normal - Mekanik 
bel ağrısı 

3 19.6.89 C.K 29/K 5655 Şüpheli Normal - Mekanik 
sakroilei bel ağrısı 

4 22.6.89 A.G. 25/E 5728 Normal Normal - Spinal 
Stenoz 

5 29.6.89 M.G. 20/E 5869 Normal Normal - Mekanik 
bel ağrısı 

6 29.6.89 N.A. 38/E 5875 İki taraflı İki taraflı + Ank.ilozan 
sakroileit sakroileit Spondilit 

7 29.6.89 M.K 51/ff 5881 İki taraflı İki taraflı + Ank.ilozan 
sakroileit sakroileit Spondilit 

8 4.7.89 T.N. 47/E 6026 Şüpheli Normal - Mekanik 
sakroileit 

9 26.7.891 E.C. 23/e 6506 Şüpheli İki taraflı + Ank.ilozan 
sakroileit sakroileit Spondilit 

10 27.7.89 AK 40/K 6558 Normal Normal - Mekanik 
bel ağrısı 

11 27.10.89 G.E. 28/E 890 İki taraflı İki taraflı + Ankizolan 
sakroileit sakroileit Spondilit 

12 27.12.89 c.u. 24/E 1651 İki taraflı İki taraflı + An kil ozan 
sakroileit sakroileit Spondilit 

13 27.12.89 N.G. 28/E 1652 İki taraflı İki taraflı + Ankilozan 
sakroileit sakroileit Spondilit 

14 27.12.89 M.P. 60/K 1654 Sağda Tek Sağ Yok Tanı 
taraflı İleumda Konulamad 

sakroileit Metastaz (Biyopsi:N) 

15 29.12.89 H.A. 34/K 1715 Şüpheli İki taraflı + Ankilozan 
sakroileit sakroileit Spondilit 

16 30.12.89 M.İ. 17/E 1736 tki taraflı İki taraflı + Jüvenil 
sakroileit sakroileit Ramatoid 

1 Artrit 
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OLGULAR (Devam) 

""" Adı Yaş Protokol Direkt BT a Klinik . .s 
No Tarih Soyadı Cin. No Grafi ::ı: Tanı 

17 6.2.90 C.K. 15/E 1884 Normal Normal - Mekanik 
bel ağrısı 

18 10.2.90 Ü.E. 30/K 1957 İki taraflı İki taraflı + Ankilozan 
sakroileit sakroileit Spondilit 

19 13.2.90 B.A. 24/E 2077 tki taraflı İki taraflı + Ankilozan 
sakroileit sakroileit Spondilit 

20 14.2.90 E .S. 18/E 2092 Şüpheli Normal - Ls • Sı 
sakroileit Protrüzyôn 

21 16.2.90 M.K. 22/E 2130 Şüpheli Normal - Mekanik 
sakroileit bel ağrısı 

22 16.2.90 F.Ö. 32/E 2146 İki taraflı tki taraflı + Ankilozan 
sakroileit sakroileit Spondilit 

23 16.2.90 F.G. 36/K 2147 Şüpheli Osteoartroz - Lomber 
sokroileit Spondiloz 

24 19.2.90 S.B. 20/E 2187 İki taraflı iki taraflı + Ankilozan 
sakroileit sakroileit Spondilit 

25 19.2.90 R.Y. 28/E 2188 iki taraflı İki taraflı + Ankilozan 
sakroileit sakroileit Spondilit 

26 21.2.90 E.D. 26/K 2232 Normal Solda - Psoriasio 
sakroileit artriti 

27 4.4.90 R.D. 18/E 3008 Normal İki taraflı + Ankilozan 
sakroileit Spondilit 

28 4.4.90 H.F. 40/E 3014 Normal İki taraflı + Ankilozan 
sakroileit Spondilit 

29 9.4.90 Y.E. 33/K 3122 İki taraflı İki taraflı + Ankilozan 
sakroileit sakroileit Spondilit 

30 20.4.90 E.K. 25/E 3355 İki taraflı İki taraflı - Ankilozan 
sakroileit sakroileit Spondilit 

31 10.5.90 A.B 55/K 1535 Şüpheli Oseoartroz - Spondilartrm 
sakroileit 

32 10.5.90 E.Ç. 22/E 1554 Sağda tki taraflı + Ankilozan 
Şüpheli sakroileit Spondilit 

1 sakroileit 
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OLGULAR (Devam) 

f"" 

Adı Yaş Protokol Direkt N Klinik 
BT = . 

No Tarih Soyadı Cin. No Grafi ~ Tanı 

33 15.5.90 M.K. 43/K 1647 Şüpheli İki taraflı - Püstiliform 
sakroileit sakroileit sakroileit 

34 18.5.90 N.G. 38/E 1712 Normal İki taraflı + Ankilozan 
sakroileit Spondilit 

35 21.6.90 t.ö. 66/E 2148 Şüpheli Normal - L4-Ls 
sakroileit ProtrpQ.zyon 

36 22.6.90 AK. 31/E 2187 İki taraflı iki taraflı + Ankilozan 
sakroileit sakroileit Spondilit 

37 22.6.90 S.Y. 31/E 2190 Sağda İki taraflı + Ankilozan 
Şüpheli sakroileit Spondilit 

sakroileit 

38 22.6.90 S.G. 80/K 2196 Osteoartroz Osteoartroz Yok Lomber 
Spondiloz 

39 26.6.90 H.B. 22/E 2295 Normal iki taraflı + Ankilozan 
sakroileit Spondilit 

40 27.6.90 M.E. 34/E 2306 iki taraflı İki taraflı - Ankilozan 
sakroileit sakroileit Spondilit 

41 27.6.90 M.B. 20/E 2311 Normal Normal - L4-Ls 
Protrüzyon 
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BULGULAR 

Klinik olarak sakroiliak eklem hastalığından şüphe edilen top

lam 41 olgudan tümünde hem suprapubik direkt radyografi .hem de bilgisa

yarlı tomografi incelemesi yaptık. 

Direkt radyografik incelemede 41 olgudan 15 inde (% 36,5) iki 

taraflı l 'inde ( % 2,4) tek taraflı sakroileit saptanmış, 1 olguda ( % 2,4) 

oseoartroz düşünülmüştür. 13 olguda (% 31, 7) sakroiliak eklemler doğal 

bulunmuş 11 olgu ise (% 26,8) sakrolieit açısından şüpheli olarak değer

lendirilmiştir (Tablo 6). 

BT incelemesinde 41 olgudan 24'ünde (% 58,5) iki taraflı, l'in

de (% 2,4) tek taraflı sakroileit saptanmış, 3 olguda (% 7,3) osteoartroz, 

1 olguda (% 2,4) birinci planda sağ iliak kemikte metaztaz düşünülmüştür . 

12 olguda (% 29,2) sakroiliak eklemler normal bulunmuştur (Tablo 7). 

41 olgudan 39'unda HLA-B27 antijeni araştırılmış, 20 olguda 

pozitif (% 51,2), 19 olguda ise negatif sonuç alınmıştır. Klinik tanısı AS 

olan 22 olgu ele alındığında bunlardan 19'unun (% 86,3) HLA-B27 antije

nine sahip olduğu görülmektedir (Tablo 8). 

Olgularımızın yaş, cinsiyet ve klinik tanılarına göre dağılımı top

lu olarak Tablo 9'da görülmektedir. Klinik tanı 41 olgudan 22 'sinde 
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(% 53,6), AS, 8'inde (% 19,5) mekanik belağrısı 3'ünde (% 7,3) osteo 

artroz, 1'inde (% 2,4) psoriasis artriti, l'inde (% 2,4) spinal stenoz, 3'ün

de (% 7,3) lomber disk hernisi, l'inde (% 2,4) JRA, l'inde (% 2,4) püstili

form sakroileit olarak saptanmıştır. 

Direkt suprapubik pelvis grafisinde sağda tek taraflı sakroileit 

düşünülen 1 olgunun BT incelemesinde birinci planda sağ iliak kemikte 

metaztaz düşünülmüş, ancak buradan yapılan biyopsi ve histopatolojik 

inceleme sonucu herhangi bir patolojiye rastlanmadığı görülmüştür. Böyle

ce kesin tanısı konulamayan hasta belli zaman aralıklarıyla inceleme yapıl

mak üzere takip altına alınmıştır. 

Olgularımızın radyolojik incelemelerinde her iki tarafta bulunan 

sakroiliak eklemler ayrı ayrı ele alındığında saptanan patolojilerin dağılı

mı Tablo 10'da görülmektedir. Direkt radyolojik incelemede toplam 82 

eklemden 34'ünde ( % 41,4) subkondral skleroz, 28'inde ( % 34, 1) eklem 

kenarlarında erozyon, 9'unda (% 10,9) ankiloz ve 3'ünde (% 3,6) eklem 

aralığında daralma görülürken BT incelemede 42 ' sinde (% 51,2) subkond

ral skleroz, 45'inde (% 54, 8) eklem kenarlarında erozyon, 16'sında 

( % 19,5) lokal veya tam ankiloz, 19'unda ( % 23, 1) eklem aralığında daral

ma saptanmıştır. 

Suprapubik direkt grafisinde sakroileit saptanan 16 olgunun 

15'inde BT ile de lezyonlar ayrıntılı olarak görüldü. Birinde ise sağ iliak 

kemikte metaztaz düşünüldü. Direkt grafisi sakroileit açısından şüpheli 

olarak değerlendirilen 12 olgudan 5'inde ve negatif olarak değerlendirilen 

13 olgudan S'inde BT ile sakroileit saptandı (Tablo 11). 

Her iki inceleme yöntemiyle de sakroileit saptanan ve klinik ola

rak AS tanısı konulan 14 olgunun New York kriterlerine göre derecelendi

rilmesi yapıldığında direkt grafilerde 2'sinde birinci derece, 7'sinde ikinci 

derece, 2'sinde üçüncü derece, 3'ünde de dördüncü derece sakroileit sapta

nırken BT incelemesinde 3'ünde ikinci derece, 8'inde üçüncü derece ve 

3'ünde dördüncü derece sakroileit saptanmıştır (Tablo 12). BT ile tam 

ankiloz saptanan 3 olgunun tamamında direkt grafilerde de ankiloz görül

müştür. 
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Tablo 6 

Olguların direkt radyolojik inceleme sonuçları 

BULGU SAYI 

İki taraflı sakroileit 15 

Tek taraflı sakroileit 1 

Osteoartroz 1 

Sakroileit açısından şüpheli 11 

Normal 13 

Tablo 7 

Olguların BT incelemesi sonuçları 

BULGU SAYI 

İki taraflı sakroileit 24 
Tek taraflı sakroileit 1 

Osteoartroz 3 

Sağ iliak kemikte metaztaz 1 

Normal 12 

Tablo 8 

Klinik olarak Ankilozan spondllit tanısı konulan olgularda ve 

diğerlerind.e HLA-B27 antijeni dağılımı 

HLA-B27 AS Diğer 

Pozitif 19 1 
Negatif 3 16 

Bakılmayan - 2 

TOPLAM 22 19 

% 

36,5 

2,4 
2,4 

26,8 

31,7 

% 

58,5 

2,4 
7,3 

2,4 
29,2 

Toplam 

20 
19 
2 

41 



Tablo 9 

Olguların Yaş, Cinsiyet ve Klinik Tanılarına Göre Dağılımı 

KLİNİK AS Lomber üsmmtro2: Proriat:ik Spinal Disk J.R.A. Pustülosis Tam konu- TOPLAM TANI Strain artrit stenoz Hernisi ve sakroil. laımyan 

Cinsiyet 

~ E K E K E K E K E K E K E K E K E K E K 

11-20 2 2 2 1 7 

21-30 9 1 1 1 1 1 11 3 

31-40 7 2 1 1 1 8 4 

41-50 2 1 2 1 

51 üstü 1 2 1 1 2 3 

TOPLAM 19 3 6 · 2 3 1 1 3 1 1 1 30 11 

TOPLAM 22 8 3 1 1 3 1 1 1 41 
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Tablo 10 

Sakroillak eklemlerin radyolojik incelemelerinde saptanan bulgular* 

DİREKT BT 

BULGU 
eklem % Olgu 
sayısı oran sayısı 

Subkondral skleroz 34 41,4 42 

Erozyon 28 34,1 45 

Ankiloz 9 10,9 16 
Eklem aralığında daralma 3 3,6 19 

Tablo 11 

Direkt radyografik inceleme ve BT sonuçlarının sakroileit tanısı 

açısından karşılaştırılması 

Direkt Radyolojik Inceleme 

% 
oran 

51,2 

54,8 

19,.Ş 

23.1 

SAKROİLEİT Pozitif Şüpheli Negatif Toplam 

BT 

.. 

Pozitif 15 5 5 

Negatif 1 7 8 

TOPLAM 16 12 13 

Tablo 12 

Her iki inceleme yöntemiyle de sakroileit saptanan ve klinik 
olarak AS tanısı konulan 14 olguda BT ve direkt radyografik inceleme 

ile sakroileltin New York kriterlerine göre radyolojik 
değerlendirmelerinin karşılaştırması 

DİREKT 
EVRE RADYOGRAFİ BT 

Evre 1 2 -
Evre2 7 3 
Evre3 2 8 

Evre4 3 3 

(Lokal veya tam ankiloz saptanan eklemler ayrıca eklem mesafesi bakımından 
değerlendirilmemiştir.) 

25 

16 

41 
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İRDELEME 

Giriş bölümünde bahsedildiği gibi sakroiliak eklem hasta lıkla rı

nın tanısında önemli klinik semptomlardan birisi olan bel ağrısının genel 

popülasyondaki insidansı oldukça yüksektir(16,21). Diğer klinik bulgula

rın da birçoğu bu eklemler için spesifik olmayıp Çevr e anatomik o luşumla

rını patolojilerinde görülen bulgulardan tam olarak ayırd edilememekte

dir(S,25) . Bu nedenlerle sakroiliak eklem h astalıklarının tanısında radyo

lojik inceleme yöntemleri birinci derecede önemli bir yer tutmaktadır(36). 

Özellikle AS'de ilk patolojik değişiklikler genell ikle sakroiliak eklemlerd e 

ortaya çıktığından radyoloj ik olarak sakroileitin saptanması en önemli 

t a nı kriteridir(2) . 

S akroiliak eklem yüzlerinin düz bir düzlem üzerinde olmaması, 

oblik bir yönelişle bir takım girinti ve çıkıntılar yapması, barsaklar içinde

ki gazın ve diğer maddelerin süperpozisyonları nedeniyle özellikle patolo

jik değişikliklerin en az olduğu erken dönemlerde direkt radyografik ince

leme yön.temleriyle sakroileit tanısı konması oldukça zordur(30) . Özel rad

yografik pozi syonların da 25 derece kaudo-kr anyal açıyla alınan direkt 

suprapubik grafiden sakroileitin varlığını göstermek bakımından daha 

üstün olmadığı bildirilmektedir(38). 

Konvansiyonel tomografinin direkt radyografik incelemelerden 

daha üstün olduğu bildirilmekle beraber bu incelemede hastaların çok faz

la radyasyona maruz kalmaları sebebiyle ancak rutin olarak uygulanan 



55 

direkt radyografik incelemelerin şüpheli olduğu problem olgularda ileri 

bir inceleme yöntemi olarak kullanılması önerilmiştir( 13 ). 

Cosh ve Ring, Sadowska-Wroblewska ve arkadaşları, Agarwal ve 

arkadaşları sakroiliak eklemlerdeki enflamatuar değişikliklerin incelenme

sinde termografinin kullanılabileceğini bildirmişlerdir( 1,8, 9 ,31 ). Ancak 

daha sonra Sadowska-Wroblewska ve arkadaşlarının 100 sağlıklı insan ve 

22 ankilozan spondilit olgusu üzerinde yaptıkları çalışmalar ankilozan 

spondilitli olgular ve sağlıklı kişiler arasında Iombosakral bölge ısıları açı

sından istatistik olarak anlamlı farklılıklar olmadığını göstermiştir. Uygu

lanmasında teknik güçlükler de bulunan sakroiliak bölgenin termografik 

incelemesi üzerinde araştırmalar yapılması, tekniğinin geliştirilmesi gere

ken bir konudur(32). 

Kan t ita t if sakroiliak sintigr afi (KSS) henüz radyolojik değişiklik

lerin or taya çıkmadığı veya en az düzeyde olduğu erken dönemlerde sinovi

a daki yangıyı or t aya koyabilmektedir(l 7 ,35). Ancak yapılan araştırmalar 

A S'li olgulardan oluşan grup ile mekanik bel ağrısı b ulunan kont rol grupla

rının KSS sonuçları arasında tanı aç ısından anlamlı bir fark olmadığını 

o rtaya koymaktadır. Bu sebeple KSS sakroileit tanısı için o ldukça duyarlı 

olmakla beraber spesifik olmaktan uzaktır( 12, 15,33 ,34 ). 

Biz bu çalışmamızda klinik olarak sakroiliak eklem hastalığından 

şüphe edilen 41 olguda Sİ eklemleri BT ile sakrum aksına mümkün oldu

ğunca paralel, ince kesitler alarak inceledik ve BT bulguları ile direkt sup

rapubik grafiler, laboratuar bulguları ve klinik tanıları karşılaştırarak 

BT'nin tanı değerini araştırdık . 

BT incelemesi sırasında hastaların aldığı radyasyon dozu; direkt 

radyografik incelemelerden fazla ancak konvansiyonel tomografi inceleme

sinde maruz kaldığından daha düşüktür. Erkeklerde doğrudan doğruya 

gonadları etkileye radyasyon miktarı konvansiyonel radyografilerle karşı

laştırılabilir düzeydedir. Kadınlarda ise overlerin değişik lokalizasyonlar

da olabilmeleri sebebiyle kesin bir şey söylemek güçtür(3 ). 
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BT incelemesinde 41 olgumuzdan 25'inde (% 60,9), direkt rad

yografik incelemede ise 16'sında (% 39) sakroileit saptandı. F.Kozin ve 

arkadaşlarının benzer bir araştırmasında bu oranlar sırasıyla % 56 ve 

% 35 olup bizim araştırmamızda bulunanlarla uyumludur(22). BT ile sakro

ileit saptanan 25 olgudan 22'sinde (% 88) klinik tanı AS'dir ve büyük 

çoğunluğu oluşturmaktadır. 

AS'in genellikle 3'üncü dekatta başladığı, genç erkeklerin popü

lasyonun en riskli kesimini teşkil ettikleri, çeşitli serilerde kadın-erkek 

oranının 1/4 ile 1/10 arasında değiştiği bildirilmektedir(27). Bizim çalış

mamızda 22 AS'li olgudan 19'u erkek 3'ü kadın olup yaş ortalamaları 29'

dur ve bu konudaki literatürle uyumludur. 

Direkt grafisi sakroileit açısından şüpheli olarak değerlendirilen 

12 olgudan S'inde (% 41) ve negatif olarak değerlendirilen 13 olgudan 

5'inde (%_ 38) BT ile sakroileit saptandı. F .Kozin ve arkadaşlarının benzer 

bir araştırmalarında bu oranlar sırasıyla % 38 ve % 30 olup bizim oranları

mıza yakındır(22). Direkt radyografik incelemenin sakroileit açısından 

normal veya şüpheli sonuç vrediği 25 olgudan 1 O'unda (tüm olguların 

% 24'ü) BT incelemesinde sakroileit saptanması BT'nin değerini vurgula

maktadır. 

Hem direkt radyografik incelemede hem de BT'de sakroileit sap

tanan olgularda BT ile saptanan patolojik değişiklikler konvansiyonel gra

filerde görülenlerden daha fazla ve daha yaygındır. Heriki inceleme yönte

miyle sakroileit saptanan ve klinik olarak AS tanısı konulan 14 olguda BT 

ile saptanan sakroileit derecelerinin daha yüksek olduğu sadece tam anki

lozun saptanmasında iki inceleme yöntemi arasında fark olmadığı görül

mektedir. Direkt grafilerde 2'sinde birinci derece, Tsinde ikinci derece, 

2'sinde üçüncü derece, 3'ünde de dördüncü derece sakroileit saptanırken 

BT incelemesinde 3'ünde ikinci derece, 8'inde üçüncü derece ve 3'ünde 

dördüncil derece sakroileit saptanmıştır . BT ile tam ankiloz saptanan 3 

olgunun tamamında direkt grafilerde de ankiloz görülmüştür. Bu bulgular 

S.Borlaza ve arkadaşlarının araştırmalarında elde ettikleri bulgularla 

uyumludur(3 ). 
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Literatürde HLA-B27 antijeninin AS olgularının % 85-90'ında, 

buna karşılık beyaz tenli normal kişilerin % 8'inde bulunduğu bu sebeple 

popülasyon çalışmalarında AS taraması için faydalı olduğu, ancak AS'li 

hastaların % 10-15'inde bulunmaması sebebiyle çok fazla tanı değerinin 

olmadığı bildirilmektedir(4). Bizim araştırmamızda da HLA-B27 antijen 

testi 22 AS'li olgudan 19'unda (% 87) pozitif, 3'ünde ise (% 14) negatif 

sonuç vermiştir. Klinik tanısı AS olmayan ve HLA-B27 antijeni araştırılan 

17 olgudan sadece birisinin (% 6) bu antijene sahip olduğu görülmekte 

olup bulunan oran literatürle uyumludur. 
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SONUÇ 

Sakroileit tanısında bilgisayarlı tomografinin değerini araştır

mak amacıyla direkt grafilerini, bilgisayarlı t omografilerini ve klinik tanı

larını karşılaştırdığımız sakroileit ön t anılı 4 1 olgun un 15'inde her iki rad

yolojik inceleme yöntemi ile de sakroileit saptan d ı. 

Direkt grafisi sakroileit açısından şüpheli olarak değerlendirilen 

12 olgu dan 5 'in de (% 4 1,6) ve negatif ola r ak değerlendirilen 13 olgudan 

S'inde (% 38,4) BT incelemesinde sakroileit saptandı. 

Klinik tanı, BT incelemesinde sakroileit açısından pozitif olarak 

değerlendirilen 25 olgudan 22'sinde AS, l 'inde psoriasis artriti, 1 'inde 

JRA ve 1 'inde püstiliform sakroileit olarak saptandı. 

Klinik tanısı AS olan ve her iki radyolojik inceleme yöntemiyle 

de sakroileit saptanan 14 olguda New York kriterlerine göre evreleme 

yapıldığında BT ile saptanan sakroileit derecelerinin direkt grafilerde sap

tananlardan daha yüksek olduğu görüldü. 

Sonuç olarak bilgisiyarlı tomografi' direkt konvansiyonel incele

melerden üstün olmakla beraber halen pahalı bir inceleme yöntemi olması 

ve her yerde bulunmaması sebebiyle sakroiliak eklemler için öne.rilebile

cek rutin bir inceleme yöntemi değildir. Ancak direkt grafileri normal 

veya şüpheli sonuç vermekle beraber klinik olarak kuvvetle bir sakroiliak 

eklem hastalığı düşünülen olgularda ileri bir inceleme yöntemi olarak kul

lanılabileceği kanısındayız. 
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ÖZET 

Sakroilei t t anısın da radyolojik inceleme yöntemleri birinci dere

cede önemli bir yer tutmaktadır . Özellikle ankilozan spondilitte ilk patolo

j ik değişiklikler genellikle sakroiliak eklemlerd e ortaya çık tığınd an radyo

lojik olarak sakroile it in saptanması en ö nemli t anı kriteridir . 

Çalışmamızda klinik olarak sakroili ak eklem has talığından şüphe 

edilen 41 olgunun direkt grafileri, bilgisayarlı t omografileri ve klinik tanı

larını karşılaş tıra rak bilgisayarlı tomografinin t anı değerini araştırdık . 

BT incelemesinde 41 olgumuzdan 25,inde ( % 60,9) direkt radyo g

rafik incelemede ise 16 ,sında (% 39) sakroileit saptandı. 

Suprapubik direkt grafisinde sakroileit saptanan 16 olgunun 

15,inde BT ile de lezyonlar ayrıntılı olarak görüldü. Birinde ise sağ iliak 

kemikte metaztaz düşünüldü. Direkt grafisi sakroileit açısından şüpheli 

olarak değerlendirilen 12 olgudan 5 ,inde ·ve negatif olarak değerlendirilen 

13 olgudan 5,inde BT ile sakroileit saptandı. 

Klinik tanı 41 olgudan 22,sinde AS, 8'inde mekanik bel ağrısı, 

3' ünde osteoartrqz, l'inde psoriasis artriti, l ' inde spinal stenoz, 3'ünde 

lomber disk hernisi, l 'inde JRA l 'inde püstiliform sakroileit olarak sap

tanmıştır. 
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Hem direkt radyografik incelemede hem de BT'de sakroileit sap

tanan olgulardan klinik olarak AS tanısı konulan 14 'ünde BT ile saptanan 

sakroileit derecelerinin direkt grafilerde saptananlardan daha yüksek oldu

ğu görüldü. 

Sonuç olarak Bilgisayarlı tomografi eklem mesafesinin ölçülme

sinde, erken bulguların gösterilmesinde ve sakroileitin sağlıklı olarak evre

lendirilmesinde direkt konvansiyonel incelemelerden üstündür ve direkt 

grafileri normal veya şüpheli sonuç vermekle beraber klinik olarak kuvvet

le bir sakroiliak eklem hastalığı düşünülen olgularda ileri bir inceleme 

yöntemi olarak önerilebilir. 
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