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 Sakroilyak eklem görüntülemede sık rastla-
nan varyasyonları tanımlamak

 Sakroilyak eklem varyasyonlarının klinik 
önemini anlamak ve varyasyonları karışabi-
leceği patolojilerden ayırt etmek

 GİRİŞ 

Sakroilyak eklem (SİE) sakrum ve ilyum 
arasında, yükleri omurga ve bacaklar arasında 
etkili bir şekilde aktarmakta görevli, anatomi-
sinde farklı oranlarda sinoviyal, simfiziyal ve 
sindesmotik elementler bulunduran önemli 
bir eklemdir [1]. SİE görüntüleme metodları 
sakroilyitin inflamatuvar ve yapısal lezyon-
larını tespit etme yeteneği ile spondiloartritin 
(SpA) tanısında ve sınıflandırılmasında önemli 
bir rol oynaması sebebiyle günümüzde sıkça 
kullanılmaktadır [2-4]. SİE’nin değerlendi-
rilmesinde, eklemin kıkırdak ve ligamentöz 
kısımlarına ait varyasyonlar ile bu varyasyon-
larla ilişkili ödematöz ve yapısal değişiklikler 
zaman zaman radyologlar için tanısal güçlükler 
oluşturabilmektedir [5]. Bu makalede, SİE’nin 
normal gelişimi ve anatomisinden kısaca bah-
sederek, SİE varyasyonlarının tanımlanması ve 
varyasyonların farklı modalitelerdeki görüntü-
leme bulgularının sunulması amaçlanmıştır. 

SİE’nin anatomik ve radyolojik varyasyon-
larına yaklaşım konusunda öncelikle kısa bir 

embriyoloji ve gelişimden bahsetmek yerinde 
olacaktır. İntrauterin 8. haftada, pelvik mezen-
kimde sakral kartilaj, ilyak kartilaj ve erken ek-
lem boşluğu olan bir yarıklanma içeren ara böl-
ge mezenkiminden oluşan üç katmanlı bir yapı 
gelişir. Bu üç katmanlı yapıdan SİE oluşmakta-
dır [6]. 10. haftada, boşluklar hem merkezi hem 
de çevresel olarak ortaya çıkarken, merkezi ka-
vitenin oluşumunun küçük hareketlerin etkisi 
altında gerçekleşmesi beklenir. Aksi takdirde 
alt ekstremite felçlerinde hem sakrumda hem 
de SİE’de anomaliler görülmektedir [7]. Eklem 
boşluğu sekizinci ayda tamamen gelişir ve bu 
zamandan itibaren eklem hareket etme potansi-
yelini kazanmıştır [6, 8]. Yaşamın ilk on yılın-
da eklem büyümekte ve eklem kapsülü fibröz, 
sert bir yapıya dönüşmektedir [9]. SİE’de yaşa 
bağlı değişiklikler ergenlik döneminde başla-
makta ve ömür boyu devam etmektedir [8].

Vücuttaki en büyük aksiyel eklem olan SİE, 
yaklaşık 1-2 mm genişliğindedir ve fibröz kap-
sül tarafından bir arada tutulmaktadır [10, 11]. 
Eklem yüzeyi kısa vertikal ve uzun horizontal 
kol olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. L 
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şeklindeki eklem, genellikle aurikular şekilli, 
diartrodiyal, sinoviyal eklem olarak tanımlan-
maktadır [1, 9, 10]. Ancak gerçekte yalnızca 
eklemin ön 1/3’lük kesimi gerçek bir sinoviyal 
eklemdir [11]. Kalan kısım kompleks bir dizi 
ligamentöz bağlantıdan oluşmaktadır [11]. Pos-
teriyor kapsülün yokluğu/ rudimenter olması 
sebebiyle sakrum ve ilyum arasında bir bağlan-
tı olarak görev yapan sakroilyak (Sİ) ligamen-
töz yapı dorsalde daha belirgindir [1, 10]. Bu 
yapıların geniş kemik orijini ve hacimsel faz-
lalılığının klinik sonucu da eklemin posteriyor 
kesiminde entezisin daha sık görülmesidir [11].

SİE görüntülemede halen ilk tercih direkt 
radyografidir [5]. Radyografinin kolay erişile-
bilir, hızlı ve düşük maliyetli bir tetkik olma-
sı gibi bilinen üstünlüklerine ek olarak, en sık 
inceleme sebebi olan sakroilyitin varlığının 
gösterilmesinde 1984 modifiye New York kri-
terlerinde belirtildiği gibi, dört dereceli sınıf-
lamanın radyografiler üzerinden yapılması bu 
durumda etkilidir [12-14]. SİE anteroposteri-
yor (AP) grafisinde ve bilgisayarlı tomografi 
(BT) kesitlerinde saptanan eklemin oblik seyir-
li görüntüsünde, eklemin dış üçte biri sinoviyal 
kısmını, kalan üçte ikisi ise ligamentöz kısmını 
göstermektedir (Resim 1).

Bilgisayarlı tomografi (BT) eklem yüzeyin-
deki erozyonları, kemik sklerozunu ve ankilo-
zunu, fraktür hatlarını göstermek ve bu bölgeye 
yönelik yapılacak girişimsel işlemlere kılavuz-
luk etmekte çok başarılıdır [15, 16]. 

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 
SİE’deki inflamasyonun bir göstergesi olan ke-
mik iliği ödeminin gösterilmesinde, hastalığın 
ileri karakterizasyonunda, şiddetinin belirlen-
mesinde ve hastalık takibinde diğer modalite-
lerden üstün olması sebebiyle SİE görüntüle-
mesinde giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır 
[17, 18]. MRG’de saptanan aktif ve kronik 
sakroilyit bulguları, Uluslararası Spondiloart-
rit Derneği (ASAS) tarafından yayınlanan tanı 
kriterleri içerisinde bulunmaktadır [14].

 Varyasyonlar 

Günümüzde giderek artan SİE görüntüleme 
sayılarına bağlı olarak, SİE’deki varyasyonlar 

daha fazla saptanır hale gelmiştir [19]. Bu alan-
da ülkemizde yapılan bazı çalışmalarda SİE 
varyasyon sıklığı %25,7 ve 28,9 olarak bildiril-
miştir [20, 21]. Bu kadar yüksek oranlarda gö-
rülen SİE varyasyonları, zaman zaman sakroil-
yitler başta olmak üzere patolojileri taklit eden 
görünümlerde karşımıza çıkabilmektedir [22]. 
Eklem sayısına (aksesuar sakroilyak eklem) ve 
eklem şekline göre (diğer beş varyasyon) iki 
ana gruba ayrılan altı farklı SİE varyasyonu 
mevcuttur. Bunlara ait görüntüleme özellikleri 
başlıklar halinde aşağıda incelenecektir [23]. 
SİE varyasyonları ile ilgili literatürdeki çalış-
malar genellikle aksiyel BT kesitleri üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle yazımızda gö-
rüntüleme bulguları ağırlıklı olarak BT kesitle-
ri üzerinden sunulmuştur.

 1- Aksesuar Sakroilyak Eklem 

Aksesuar sakroilyak eklem (ASİE), sakrum-
da genellikle birinci veya ikinci posteriyor sak-
ral foramen seviyesinde ve ilyumda genellikle 
mediyal yüzde aurikular yüzeyin süperiyorun-
da posteriyor superiyor ilyak spina ve ilyak tü-
berosite seviyesinde tek veya çoklu eklem fa-
setleri olarak görülmektedir (Resim 2, 3) [24]. 
Ana SİE dorsalinde yer alan ASİE’in, sakral 
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Resim 1. Aksiyel BT kesitinde eklemin anterio-
runda mavi renk ile işaretli bölge sinoviyal, pos-
teriorda yeşil renk ile işaretli bölge ligamentöz 
kısmı göstermektedir.



ve ilyak yüzeyleri keskin sınırlı olup birbirin-
den eklem mesafesi ile ayrılmıştır. Eklem yü-
zeyi genellikle düzdür ancak karşılıklı olarak 
içbükey-dışbükey eklem yüzeyleri de görüle-
bilmektedir [25]. ASİE’in konjenital bir eklem 
olduğunu söyleyen farklı çalışmalar olduğu 
gibi bu eklemin kazanılmış bir eklem olduğu-
nu iddia eden pek çok yayın mevcuttur [26]. 
Bu konu halen kesinlik kazanmamıştır. SİE’in 
en sık varyasyonu olan ASİE sıklığı literatürde 
%10-40 olarak geniş bir aralıkta bildirilmiş-
tir [23]. Bu geniş aralığın sebebi olarak; yaş, 
cinsiyet, ırk, vücut ağırlığı, kadınlarda doğum 

sayısı gibi etmenlerin ASİE görülme sıklığını 
etkilemesi düşünülebilir [23]. Ülkemizde ya-
pılan bir çalışmada ASİE sıklığı %17,5 olarak 
bildirilmiştir [20]. 

ASİE tanısını düz radyografi ile koymak 
özellikle erken evrede, bağırsak gazının ara-
ya girdiği görüntülerde ve skolyozu bulunan 
hastalarda bazen güç olabilmektedir [22]. Ke-
mik yapıları göstermekte bilinen üstünlüğü 
ve reformat görüntüler ile üç planda da ek-
lemi bize gösterebilmesi sebebiyle BT tanıda 
faydalıdır [27]. Burada da özellikle genç has-
talarda olmak üzere pelvik bölgeye verilen 
radyasyon tetkikin sınırlayıcı özelliği olmak-
tadır. MRG’de kemik iliği ve yumuşak doku-
lar ile ilgili detaylı bilgi alabilmemize karşın 
ASİE tanısında MRG bazen yetersiz olabil-
mektedir. Özellikle yapısal veya ödematöz 
eklem değişikliklerindeki sinyal farklılıkla-
rı ASİE tanısında kısıtlılık oluşturmaktadır 
[28]. Yapılan çalışmalarda MRG ile yapılan 
ASİE değerlendirmelerinde koronal görün-
tülemelerin aksiyel görüntülemelerden daha 
başarılı olduğu bildirilmiştir [28, 29]. 

 ASİE’ in bizim için önemli olmasının sebebi 
sık görülen bir varyasyon olmasının yanı sıra, 
genellikle asemptomatik olup tesadüfen sap-
tanan bu eklemin; bazı hastalarda dejeneratif 
süreçlerden etkilenerek sakroilyiti taklit eder 
şekilde ağrıya neden olmasıdır. ASİE dejene-
rasyonunda yine SİE ile benzer olacak şekilde, 
eklem aralığında daralma, skleroz, osteofit olu-
şumu ve ankiloz görülmektedir (Resim 4) [30]. 

Literatürde akut sakroilyit şüphesi ile tetkik 
edilen, radyolojik görüntülemelerde ASİE’de 
dejenerasyon tespit edilen pek çok vaka mev-
cuttur [27]. Klang ve arkadaşları tarafından 
2017 yılında yapılan bir çalışmada bel ağrısı 
nedeniyle BT çekilen 40 yaş altındaki hastala-
rın %4,5’inde ASİE ağrı nedeni olarak tanım-
lanmıştır [31]. 

Kalça ve bel ağrısı veya sakroilyit şüphesi 
ile klinisyen tarafından istenen radyolojik tet-
kiklerde, hastada ASİE olup olmadığı ve ASİE 
olanlarda bu eklemde ağrıya yol açabilecek bir 
patolojinin bulunup bulunmadığı radyolog ta-
rafından mutlaka değerlendirilmelidir. 
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Resim 2. Kırmızı ile işaretlenmiş eklem yüzleri 
ASİE’leri göstermektedir.

Resim 3. Kırmızı oklar ASİE’leri göstermektedir.



 2- İlyosakral Kompleks 

En sık ikinci SİE varyasyonu ilyosakral 
komplekstir (İSK) [23, 27]. İlyosakral komp-
leks SİE düzeyinde ilyak kemikten sakral ke-
miğe doğru uzanan bir çıkıntı ve karşı sakral 
yüzde bir girintiden oluşan İSK, genellikle 
birinci ve ikinci sakral foramenler düzeyinde, 
eklemin sinovyal kısımdan ligamentöz kısma 
geçiş yaptığı alanda, SİE üst-dış kesiminde gö-
rülmektedir (Resim 5, 6) [19, 23]. 

İSK sıklığı Prassoupoulus ve ark. tarafından 
%5,8 olarak bildirilirken, ülkemizden yapılan 
400 hastalık bir çalışmada Demir ve ark. var-
yasyon sıklığını %2,2’si bilateral olmak üzere 
%9,5 olarak raporlamıştır [19, 27]. Yine bu 
çalışmalarda cinsiyet, yaş, obezite, doğum sa-
yısı gibi farklı etmenlere göre ayrılan gruplar 
arasında sıklık karşılaştırmaları yapılmıştır an-
cak literatürde bu konuda henüz bir fikir birliği 
bulunmamaktadır [19, 23, 27]. 

İSK’te doğrudan karşı karşıya gelen kemik 
yüzeyler olmadığı için bu varyasyonda ya-
pısal değişiklikler veya ödeme ait sinyal de-
ğişikliklerine pek rastlanılmamaktadır [28]. 
İSK’te radyolog olarak dikkat etmemiz gere-
ken önemli bir nokta, varyasyonun en çok gö-
rüldüğü yer olan SİE sinovyal ve ligamentöz 
kısım bileşkesindeki artmış vasküler yapılara 
ait görüntülerin karşımıza yanıltıcı şekilde 
çıkabileceğini bilmektir [1, 32]. Buradaki 
damarlar, İSK varyasyonu olan eklemler de 
dahil olmak üzere kemik yüzey boyunca iler-
leyebilmektedir. 

Koronal T2A serilerdeki yüksek sinyal özel-
likleri ile, entezitisi taklit edebilen bu artmış 
vasküler yapıların, yuvarlak veya tübüler görü-
nümleri ile aksiyel kesitlerde değerlendirilerek 
doğru şekilde tanınması, olası tanısal yanlışlık-
ların önüne geçecektir [28]. 
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Resim 4. Kırmızı oklar bilateral ASİE’lerdeki pa-
risyel ankilozu işaret etmektedir.

Resim 5. Eklem yüzlerindeki kırmızı alanlar İSK’yi 
işaret etmektedir.

Resim 6. T1A parakoronal MRG kesitinde bilate-
ral İSK izleniyor (kırmızı oklar).



 3- Bipartit Kompleks 

Bipartit Kompleks (BK), birinci ve ikinci 
sakral foraminalar seviyesinde, SİE’in ar-
ka-alt kesiminde yer alan, ilyak kemikte iki 
tabakalı bir görüntü ile dikkat çeken bir SİE 
varyasyonudur (Resim 7, 8) [23]. Litera-
türdeki çalışmalarda BK sıklığı %4,1-%5,5 
olarak bildirilmiştir [19, 20]. Genellikle 
bilateral olarak karşımıza çıkan bu varyas-
yon, 60 yaş üzerinde daha sık görülmektedir 
[19]. 

Puhakka ve ark. tarafından 2004 yılında 
yayımlanan MRG ile histolojik bulguların 
karşılaştırıldığı bir araştırmada, üç tanesi 
bilateral olmak üzere toplam 14 hastada il-
yak kemik BK yerleşim yerinde bir kemik 
kanal tariflenmiştir [29]. Bu kemik kanal; 
bir hastada kalın ligamentöz yapıda ve bir 
hastada kistik yapıda sinyal özellikleri gös-
terirken, başka iki hastada da lokalize kon-
tastlanma alanı olarak MRG’de saptanmış-
tır (Resim 9A-C). Bu anatomik bölgedeki 
sakroilyit ve stres kırıklarını taklit edebilen 
varyasyonlara dikkat edilmesi gerektiği 
yine bu yazıda önemli bir sonuç olarak vur-
gulanmıştır [29].

 4- Semisirküler Defekt 

Bir diğer SİE varyasyonu olan semisirküler 
defekt (SD) eklem yüzeyindeki yarım daire 
şeklindeki defekt ile karakterizedir [23]. SİE 
posterior kesiminde, birinci ve ikinci sakral fo-
ramenler hizasında görülmektedir [27]. 

İleri yaş, kadın cinsiyet ve vücut kitle indek-
si artmış bireylerde daha sıktır [27]. SD eklem 
yüzeyinin tek tarafında görülebileceği gibi hem 
sakral hem ilyak eklem yüzeyinde yarım daire 
şeklindeki defektler karşılıklı olarak görülebilir 
ve bu haliyle bir foramene benzer görünüm or-
taya çıkabilir (Resim 10, 11) [19]. 

 5- Kresentrik Defekt 

Daha nadiren gördüğümüz, SIE üst-dış ke-
siminde yerleşen, birinci ve ikinci sakral fora-
menler seviyesindeki kresenterik defekt (KD), 
ilyak kemiğin SİE yüzeyine bakan kısmının 
hilal şeklinde olması ve buna eşlik eden sakral 
yüzdeki çıkıntı ile karşımıza çıkmaktadır (Re-
sim 12, 13) [19, 23]. Kadınlarda daha sık gö-
rülen bu varyasyon genellikle bilateraldir [23]. 
60 yaş üzerinde daha sık olduğunu bildiren ya-
yınlar mevcuttur [27]. 
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Resim 7. Bilateral ilyak yüzlerde kırmızı ile göste-
rilen bipartit ilyak kemik varyasyonu

Resim 8. Sağda bipartit ilyak kemik varyasyonu 
(kırmızı oklar)



 6- Persistan Ossifikasyon Merkezleri 

SİE varyasyonları arasındaki en nadir olarak 
persistan ossifikasyon merkezleri (POM) karşı-
mıza çıkmaktadır. Birinci sakral foramen sevi-
yesinde, SİE ön kısmında, sakral kanatlara ait 
kemikleşme merkezleri olarak tanımlanmak-
tadır [23]. Üçgen şekilli, SİE alanı içerisin-
deki bu kemik yapılar genellikle tek taraflıdır 
ve genç yaştaki hastalarda görülmektedir [19, 
27]. 

POM direkt radyografilerde de görülebil-
mektedir (Resim 14, 15) [33]. Persistan ossi-
fikasyon merkezleri travma ile başvuran has- E
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Resim 9. A-C. Aksiyel (A) ve koronal (B) BT kesitle-
rinde ve T2A aksiyel yağ baskılı MRG kesitinde 
(C) bipartit ilyak kemik varyasyonu, bu görünü-
mün yol açtığı kanal benzeri oluşum (kırmızı 
oklar)

A B

C

Resim 10. Her iki SİE’de kırmızı ile işaretlenmiş 
bölgelerde SD’ye ait görünüm



talarda fraktür ile karışabileceği için akılda 
tutulması gereken önemli bir varyasyondur 
[19]. 
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Sakroilyak Eklemdeki Varyasyonlar 

Ali Balcı, Hakan Abdullah Özgül

Sayfa 454
Eklem sayısına (aksesuar sakroilyak eklem) ve eklem şekline göre (diğer beş varyasyon) iki ana 
gruba ayrılan altı farklı SİE varyasyonu mevcuttur.

Sayfa 455
Kalça ve bel ağrısı veya sakroilyit şüphesi ile klinisyen tarafından istenen radyolojik tetkiklerde, 
hastada ASİE olup olmadığı ve ASİE olanlarda bu eklemde ağrıya yol açabilecek bir patolojinin 
bulunup bulunmadığı radyolog tarafından mutlaka değerlendirilmelidir. 

Sayfa 456
İSK’te radyolog olarak dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta, varyasyonun en çok görüldüğü 
yer olan SİE sinovyal ve ligamentöz kısım bileşkesindeki artmış vasküler yapılara ait görüntülerin 
karşımıza yanıltıcı şekilde çıkabileceğini bilmektir.

Sayfa 457
Persistan ossifikasyon merkezleri travma ile başvuran hastalarda fraktür ile karışabileceği için akıl-
da tutulması gereken önemli bir varyasyondur.

Sayfa 456
İlyosakral kompleks SİE düzeyinde ilyak kemikten sakral kemiğe doğru uzanan bir çıkıntı ve karşı 
sakral yüzde bir girintiden oluşan İSK, genellikle birinci ve ikinci sakral foramenler düzeyinde, 
eklemin sinovyal kısımdan ligamentöz kısma geçiş yaptığı alanda, SİE üst-dış kesiminde görül-
mektedir.

Sayfa 454
Aksesuar sakroilyak eklem (ASİE), sakrumda genellikle birinci veya ikinci posteriyor sakral fora-
men seviyesinde ve ilyumda, genellikle mediyal yüzde aurikular yüzeyin süperiyorunda posteriyor 
superiyor ilyak spina ve ilyak tüberosite seviyesinde tek veya çoklu eklem fasetleri olarak görül-
mektedir.
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1. En sık görülen sakroilyak eklem varyasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Aksesuar sakroilyak eklem
b. İlyosakral kompleks
c. Bipartit defekt
d. Kresentrik defekt
e. Persistan ossifikasyon merkezi

2. Kalça ve sırt ağrısı ile başvuran hastalarda hangi sakroilyak eklem varyasyonu öncelikle araş-
tırılmalıdır?
a. Aksesuar sakroilyak eklem
b. İlyosakral kompleks
c. Bipartit defekt
d. Kresentrik defekt
e. Persistan ossifikasyon merkezi

3. Direkt grafide fraktür ile karışabilen sakroilyak eklem varyasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Aksesuar sakroilyak eklem
b. İlyosakral kompleks
c. Bipartit defekt
d. Kresentrik defekt
e. Persistan ossifikasyon merkezi

4. İlyak kemikte düz ve yarım ay görünümü hangi varyasyonda izlenir?
a. Aksesuar sakroilyak eklem
b. İlyosakral kompleks
c. Bipartit defekt
d. Kresentrik defekt
e. Persistan ossifikasyon merkezi

5. İlyak kemikte tabakalı görünüm yanı sıra foramen veya kanal benzeri oluşum izlenen oluşturan 
varyasyon hangisidir?
a. Aksesuar sakroilyak eklem
b. İlyosakral kompleks
c. Bipartit defekt
d. Kresentrik defekt
e. Persistan ossifikasyon merkezi

Cevaplar: 1a, 2a, 3e, 4d, 5c
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