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 Omurgadaki varyasyonların önemi

 Omurganın segmentasyon varyasyonları

 Omurganın formasyon varyasyonları

 Lumbosakral transizyonel omur varyasyonları

 GİRİŞ 

Omurga tüm yaş gruplarında en sık görün-
tüleme yapılan vücut bölgelerinden biridir. İn-
celeme nedenleri oldukça değişkendir. Bunlar 
arasında doğumsal anomaliler, travma ve daha 
çok ileri yaşlarda görülen dejeneratif süreçler 
daha sık yer alır. Radyologlar bu incelemeleri 
değerlendirirken bazen tek başına görülen, ba-
zen de diğer hastalıklara eşlik edebilen varyas-
yonlar ile sıklıkla karşılaşmaktadırlar. 

Birçok anatomik normal varyant tek başına 
görüldüğünde sıklıkla normal bir bulgu olmak-
la birlikte omurganın veya diğer organların 
daha kompleks ve patolojik malformasyonları-
na da eşlik edebilir. Normal varyasyonlar özel-
likle ileri yaşlarda omurganın dejeneratif has-
talığının gelişmesini hızlandırabilirler (örneğin 
transizyonel omur varyasyonu). 

Bu yazıda sık karşılaşılan normal omurga 
varyasyonları ve bunların radyoloji pratiğinde-
ki uygulamalarından söz edilecektir. 

 OMURGANIN NORMAL GELİŞİMİ 

İnsan vücuduna mekanik destek sağlarken 
aynı zamanda nöral yapıları da koruyan omur-
ganın embriyolojik gelişimi oldukça komp-
lekstir. Bu kompleksite nedeni ile omurga var-
yasyonlarının sık görülmesi şaşırtıcı değildir.

Her omurun biri merkezde, diğer ikisi nöral 
arkın her iki tarafında ve arkada olmak üze-
re toplam 3 ana kemikleşme merkezi vardır. 
Arka elemanların tam olarak birleşmesi 6 ya-
şına kadar tamamlanmayabilir. Buna karşın 
omur cisminin ön kesimi ile arka elemanların 
tam olarak birleşmesi ise 5-8 yaşları arasında 
gerçekleşir [1]. Her iki transvers proçes için 
birer tane, spinöz proçes için 1 tane, süperior 
ve inferior omur cismi platoları içer birer tane 
olmak üzere doğumdan sonra toplam 5 tane 
daha ek kemikleşme merkezi vardır. Oksipi-
toservikal bileşke düzeyinde bu segmentasyon 
şeklinin çok sayıda istisnası bulunmaktadır. 
Oksipital kondiller, C1 vertebranın dorsal kra-
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nial artiküler parçası ve odontoid proçesin ucu 
embriyolojik gelişimde servikal sklerotomun 
kranial parçasından gelişirken, C1 omurunun 
ön ve arka arkusları kaudal parçadan gelişir. C1 
omurunun ön kemikleşme merkezi tipik olarak 
1 yaşa kadar kemikleşmemiştir. Ön ve arka ark-
ların tam olarak birleşmesi ile oluşan C1 omu-
runun halkası 7 yaşa kadar tamamlanmayabilir 
[1]. Aksis toplam 6 tane kemikleşme merkezi 
içerir ve tüm omurlar arasında bu açıdan en 
kompleks olanıdır. Odontoid proçes ile C2 
omuru cisminin 3-6 yaşlar arasında birleşmesi 
beklenmekle birlikte her ikisi arasında apofiz-
yel füzyon çizgisinin kalıntısı 11 yaşına kadar 
kalabilir. Üç yaş civarında odontoid proçesin 
kranialinde “ossiculum terminale” adı verilen 
ikincil bir kemikleşme merkezi daha vardır ve 
12 yaşına kadar füzyonunu tamamlamaz [1]. 

 OMURLARIN SAYI VARYASYONLARI  

Normalde 7 servikal, 12 torakal ve 5 lomber 
omur olması gerekirken omurların sayılarında 
varyasyonlar görülebilir. Örneğin torakal omur 
sayısı 11 veya 13 olabilir. Benzer şekilde lom-
ber omurlar da 4 veya 6 tane olabilir [2]. Radyo-
logların çoğu omurların numaralandırılması için 
en geçerli yöntem olan kraniokaudal yaklaşım 
ile odontoidden (C2) başlayarak aşağıya doğru 
sayma yöntemini kullanırlar. Ancak asıl önemli 
olan bu varyasyonların farkında olarak, girişim 
veya cerrahi yapacak olan hekime doğru seviye-
yi söyleyebilmektir. Bunun yanında bu yöntemi 
kullanırken servikal kosta, lomber kosta, servikal 
kostayı taklit edecek şekilde transvers çıkıntının 
tam olmayan füzyonu veya transizyonel lumbo-
sakral omur gibi varyasyonlar bazı durumlarda 
değerlendirmeyi güçleştirebilmektedir. 

Servikal kosta sıklıkla C7 seviyesinde olmak-
la birlikte nadiren C4, C5 ve C6 seviyelerinde 
de olabilmektedir ve sıklıkla bilateraldirler. 
Ancak tek taraflı da olabilirler. Servikal kos-
talar komşu yapılara (1. kosta veya transvers 
proçes gibi) füzyon gösterebilirler. Toplumda 
görülme sıklığı %2 civarındadır. Olguların ço-
ğunda semptomsuz bir varyasyon olarak görü-
lürken, %10’unda torasik çıkım sendromuna 
neden olabilirler [3]. 

 OMURLARIN CİSMİ İLE İLGİLİ
 VARYASYONLAR 

 1. Formasyon varyasyonları:  

Omur cisminin bir kısmının veya tamamının 
gelişimindeki bozukluktur. Bu bozukluğun or-
taya çıkışında tek bir mekanizma öne sürüle-
memektedir. Bulgular okült bir lezyon şeklinde 
olabileceği gibi ileri derecede skolyoz şeklinde 
de saptanabilmektedir. Bu derlemede normal 
varyasyonlar gözden geçirildiğinden yapısal 
ve fonksiyonel bozukluklara yol açmayan hafif 
düzeyde varyasyonlar ele alınacaktır. Bu var-
yasyonlar zaman zaman patolojik varyasyonlar 
olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Formas-
yon varyasyonlarının daha sonra söz edilecek 
olan segmentasyon varyasyonlarına eşlik ede-
bilecekleri de unutulmamalıdır (Resim 1, 2). 

 Yarım omur (hemivertebra):  

Omur cisminin her iki tarafında bulunan emb-
riyonik kemikleşme merkezlerinden birisinin 
tek taraflı olarak gelişim bozukluğuna bağlı or-
taya çıkar. Omur cisminin yarısı gelişmemiştir. 
Yarım omur doğumsal omurga eğriliğinin sık 
karşılaşılan nedenlerinden biridir (Resim 3). 

Resim 1. Omurların farklı tiplerde formasyon var-
yasyonları. A ve D şekillerindeki varyasyonlarda 
omurga eğriliği izlenmiyorken, B ve C şekillerin-
deki varyasyonlarda omurgada eğrilik izleniyor.
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Doğumsal eğriliklerde, omurga anomalilerine 
kosta, kalp ve genitoüriner sistem anomalileri 
de eşlik edebilir [1]. 

Spinal kurvaturun etkilenmemiş olduğu in-
karsere (sıkışmış) yarım omur en iyi prognoza 
sahiptir. Kama omur ise omur cisminin bir yarı-
sının hipoplazisidir ve tipik olarak kemikleşme 
merkezlerinin birinin yetersiz gelişmesine bağ-
lı oluşur. Kama omur, tanım olarak inkarsere 
olmayabilir ancak altta ve üstte yer alan omur-
ların şekillerinde kompansatuvar değişikliklere 
neden olabilir (Resim 4). Çocuklarda segmente 
olmamış kama omur daha benign seyirlidir ve 
büyüme potansiyeli yoktur. Ancak segmente 
olmuş kama omur büyümekle giderek kötüle-
şen deformasyona neden olabilir [1, 2]. 

Yarım omur (hemivertebra) ve kama omur 
aynı spektrumda yer alırlar ve birbirlerinden 
ayırt edilebilmeleri güçtür. Bu ayırımda yar-
dımcı olabilecek tek bulgu yarım omurun seg-
mente olmamış tarafında fazladan bir pedikül 
varlığının gösterilmesidir. 

 2. Segmentasyon varyasyonları: 

Segmentasyon varyasyonları iki omur cis-
minin birbirinden ayrılmasında ortaya çıkan 
bozukluk sonucudur. Sıklıkla formasyon ano-

malileri ile bir arada görülür ve oldukça farklı 
patolojilere neden olurlar. Segmentasyon ano-
malilerinde büyüme plağı etkilendiği için seg-
mente olmayan omurun büyüme potansiyeli 
sınırlanır. 

 Blok omur (füzyon) 

Omurlar arası disk oluşmaz, üstteki omurun 
alttaki büyüme plağı ve alttaki omurun üstte-
ki büyüme plağı etkilerir ve sonuçta ardışık 
iki omur cismi füzyon gösterir (Resim 2). Bu 
nedenle blok omurun büyüme potansiyeli dü-
şüktür. Radyolojik görüntülemede aynı tarafta 
iki pedikülün araya disk mesafesi girmeden de-
vam ettiği görülür. Blok omur en sık servikal 
bölgede ve C2-3 seviyesinde görülür (Resim 
5). Blok omur tam veya tam olmayan şekilde 
olabilir, füzyon sadece omurun ön veya arka 
kesimini etkileyebilir ve bunun sonucunda da 
omurgada kifotik veya lordotik açılanma görü-
lebilir [1, 2]. 

 Tek taraflı “bar” omur 

Omurlar arası diskin sadece bir kısmının ge-
lişmemesinden kaynaklanır ve ardışık iki omu-
run kısmi füzyonu ile sonuçlanır. Bu asimetrik 
büyüme hastanın yaşı arttıkça daha belirgin hale 
gelir. Bu nedenle hafif formları normal anatomik 
varyasyon sayılırken deformasyon görülen ileri 
formları patolojiler arasında yer alır. 

Kranioservikal bileşkedeki segmentasyon 
bozukluğuna bağlı olarak atlantooksipital asi-
milasyon (oksiput ve atlasın veya odontoidin 
füzyonu) görülebilir (Resim 6). Bu durum sık-
lıkla semptomsuz iken ileriki dönemde semp-
tomatik hale gelebilir. Bu olgularda travma 
sonrasında omurga kırığı ve spinal kord hasarı 
riski artmıştır [4, 5].

 3. Füzyon ve yarık (kleft) formasyon 
 varyasyonları: 

 Os odontoideum 

Os odontoideum, odontoid proçesin kranial 
kesiminde yuvarlak şekilli bir kemikçik şeklin-
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Resim 2. E ve F şekillerinde segmentasyon varyas-
yonları izlenirken, G ve H şekillerinde segmentas-
yon ve formasyon varyasyonlarının birlikte oldu-
ğu örnekler görülmektedir.
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dedir. Os terminale-os odontoideum kompleksi 
olarak bilinen odontoid aplazisi, odontoid hi-
poplazisi, os odontoideum ve os terminale gibi 
diğer odontoid anomalilerinin arasında yer alır. 
Os odontoideumun nedeninin doğumsal veya ge-
lişimsel mi yoksa her iki durumun da etiyolojide 
yer alıp almadığı tam olarak bilinmemektedir. 
Konjenital os odontoideum aksisin kranialde yer 
alan (C1’den ve proatlastan gelişen) iki kemik-
leşme merkezinin birleşmemesi sonucu ortaya 
çıkar. Bazı olgularda os odontoideum, atlantoak-
siyal instabilite ile ilişkilidir [1, 4]. Görüntüleme-
de birleşmemiş kemikçik, beklenen yerleşiminde 
veya atlantoaksiyel eklemin bazisinde (distopik) 
görülebilir ve nadiren C1 vertebranın anterior ar-
kına füzyon gösterebilir (Resim 7). 

Bazı yazarlar os terminale veya ossikulum ter-
minaleyi os odontoideumdan farklı, odontoid çı-
kıntının kranial ucundaki sekonder kemikleşme 
merkezinin birleşmemesi sonucu görülen nor-
mal bir varyasyon olarak kabul ederler. Ossicu-
lum terminale için gelişimsel ve posttravmatik 
etyolojiler öne sürülmektedir [1, 4, 5]. 

 Kelebek omur (sagital yarık) 

Omurda sagital orta hat yarığı şeklinde gö-
rülen, her iki tarafta yer alan simetrik kondri-
fikasyon merkezlerinin orta hatta birleşmemesi 
sonucu ortaya çıkan durumdur. Sonuçta omur 
cisminin ortası yoktur veya normalden kü-
çüktür (kelebeğin gövdesi) ve her iki tarafta 
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Resim 3. A-C. Yarım omur (oklar) ve kelebek omur 
(kesik çizgili oklar) görülmektedir (A; Direkt 
grafi, B; BT, C; T1A MRG).C

A
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yer alan lateral cisimler görece daha büyük-
tür (kelebeğin kanatları). Bazı olgularda kele-
bek omura komşu omurlarda hafif anomaliler 
görülebilir. Kelebek omur nadiren tek başına 
görülebildiği gibi birçok olguda değişik send-
romlara eşlik eder [6]. En sık alt torakal ve üst 
lomber omurlarda görülür (Resim 8). Radyo-
lojik incelemelerde bazen persistan notokord 
görünümü kelebek omuru taklit edebilir.

 Koronal kleft 

Ön ve arka kemikleşme merkezlerinin ayrı 
kalmasına ve kıkırdak yapıda bir plak ile ayrıl-
masına bağlı gelişir. Bu plak omur cisminin or-
tasında ve hafifçe arkasındadır. Bir veya birden 
fazla omuru etkileyebilir.

 ARKA ELEMANLARI ETKİLEYEN 
 VARYASYONLAR 

Omurun arka elemanlarında görülen var-
yasyonlar pedikülleri, pars interartikülarisi, 
laminaları ve spinöz proçesleri etkileyebilir. 
Pediküller hipoplastik, kalın, ince veya kısa 
olabilirler. Kısa olduklarında kısa pedikül 
sendromuna bağlı omurgada kanal daralmasına 
neden olabilirler. 

Transvers proçeslerde boyut farklılıkları gö-
rülebileceği gibi, boyut değişiklikleri kosta ge-

lişimi ile de ilişkili olabilir. 
Artiküler proçesin yokluğu, hipoplastik ol-

ması ve diğer arka omur elemanları ile füzyonu 
da görülebilir. 

Lamina yokluğu, hipoplastik olması veya 
füzyonu izole görülebileceği gibi diğer arka 
eleman anomalilerine de eşlik edebilir [7].

Spinöz proçesler orta hatta yerleşik olmala-
rına rağmen orta hattan deviyasyonları da gö-
rülebilir. Belirgin olan deviyasyonlar sıklıkla 

467Omurgadaki Varyasyonlar

Resim 4. Yarım omur (hemivertebra) varyasyon-
larının farklı tipleri görülmektedir.

Resim 5. A, B. İkinci ve üçüncü servikal omurların 
posteriordan kısmi füzyonu (ok) dikkat çekiyor. 
C2 omurunun apofizyel füzyon çizgisi (kesik çiz-
gili ok) segmentasyon varyasyonu ile karıştırıl-
mamalıdır.

A

B



arka elemanların doğumsal anomalilerine eşlik 
eder. Spinöz proçeslerde hipoplazi ve persistan 
kemikleşme merkezi de görülebilir.

 Gizli ayrık omurga (spina bifida okülta) 

Alt omurga segmentlerinde arka elemanların 
tam olmayan füzyonu sonucu ortaya çıkan ve 
en sık rastlanan varyasyonlardan biridir (Re-
sim 9). Klasik olarak üzerinde yer alan ciltte 

kıllı deri parçası bulunabilir. Gizli ayrık omur-
ganın alt segmentlerde sıklığı %15’dir ve sık-
lıkla sakrum etkilenir [8]. Hastalar genellikle 
semptomsuzdur ancak bazen kabızlık gibi hafif 
nörolojik defisitler görülebilir. Karakteristik 
MRG görünümü olmasına rağmen gizli ayrık 
omurga en iyi BT veya direkt grafiler ile gös-
terilebilir. Nöral arkın eksik olan kesimi tipik 
olarak paraspinal yağ dokusu ile doludur. MRG 
incelemelerinde kemik iliği yağı ile benzer sin-

468 Çevikol C.

Resim 6. A, B. Sagital (A) ve koronal (B) reformat BT görüntülerinde, C2 ile C3 arasındaki füzyon (kesik 
çizgili ok) ve sağda atlantooksipital tam olmayan füzyon (ok) izleniyor.

A B

Resim 7. A, B. Os odontoideum (oklar); C1 omuru ile eklem yapan odontoid proçes C2 cisminden ayrı 
bir kemik yapı olarak izleniyor.

A B



yal özelliği göstermesi nedeni ile bazen gözden 
kaçabilir. Ancak nöral arkın kalsifiye matriksi-
nin oluşturduğu sinyalsiz görünümün olmama-
sı ayırıcıdır [1]. 

 DİĞER VARYASYONLAR  

 Limbus omur 

Disk materyalinin halka apofizin altına erken 
omur içi fıtıklaşması sonucunda, halka apofiz 
omur cismi ile birleşemez. En sık ön lomber 
omurgada görülür ve özellikle akut travma ge-
çirmiş olgularda direkt grafilerde ve BT incel-
melerinde kırık ile karıştırılabilirler. MRG’de 
komşuluğunda kemik iliği ödemi olmaması 
görünümün kırıktan çok, gelişimsel olduğunu 
düşündürmelidir (Resim 10) [1, 7]. 

 Persistan notokord 

Omur cisimlerinde notokord kalıntılarının 
izlerinin görüldüğü bir varyasyondur. Sıklık-
la birden çok seviyede görülürler. Notokord 
aselüler mukoid matriks içerisindeki poligonal 
hücrelerden oluşur. Bu nedenle T2A serilerde 

hiperintens ve T1A serilerde izo-hiperintens 
olarak görülür. İntrauterin gelişme sırasında 
notokordun omur içerisindeki kısmı tamamen 
replase olur ve disk aralığının ortasındaki kısmı 
mukoid dejenerasyona giderek nükleus pulpo-
zusu oluşturur. Buna karşın anulus fibrozus me-
zenkimal hücrelerden gelişir. Yetişkinlerde na-
diren notokordal kanalın omurlar arası parçası 
kalabilir. Kemikleşmeyen embriyonik kıkırdak 
kolonu bir seviyedeki nükleus pulpozustan bir 
diğerine uzanan şekilde bir iz bırakabilir. Bu 
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Resim 8. Kelebek omur varyasyonu (oklar). Aynı ol-
guda posterior elemanlarda ve omur cisimlerinde 
füzyon (kesik çizgili oklar) şeklinde segmentasyon 
ve formasyon varyasyonları da eşlik ediyor. Füzyon 
seviyesinde omur cisimlerinin ön-arka boyutları-
nın normalden küçük olduğu görülüyor.

Resim 9. A, B. Gizli ayrık omurga (spina bifida 
okülta) varyasyonunda (oklar) posteriordaki füz-
yon defekti ve bu seviyede faset eklemlerdeki 
dejeneratif değişiklikler dikkat çekiyor.

A
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görünüm omur cismini tam olarak veya kısmen 
kat edebilir ve en sık lomber bölgede görülür. 
Trakt boyunca kıkırdak hücreleri olduğundan 
normal omur cismine göre MRG’de T1A hipo-
intens ve T2A hiperintens görülür. Kontrastlı 
kesitlerde kıkırdak yapı iyi kanlandığından 
kontrast tutabilir [1]. 

 Schmorl nodu  

Omurlar arasında yer alan diskin, omur cismi 
santral kesiminde omur platosuna fıtıklaşması-
dır. Sıklıkla alt torakal ve üst lomber bölge etki-
lenir. Schmorl nodları genellikle bulgu vermez-
ler ve toplumun yaklaşık %30’unda görülürler. 
Ancak istatistiksel olarak lomber disk hastalığı 

ile ilişkilidirler. MRG’de T2 hiperintens disk 
materyalinin omur cismi içerisine uzandığı ve 
kenarlarının tipik olarak yuvarlak ve reaktif 
sklerozu temsil edecek şekilde hipointensite ile 
çevrili olduğu görülür. 

 Transizyonel omur  

İki farklı omur segmentinin birleştiği kesim-
de bulunan iki omurun (örneğin L5, S1) kom-
şuluklarındaki omur sınıfının (genellikle şekil 
ve transvers proçes füzyon paterni açısından) 
özelliklerini göstermesi karakteristik özelli-
ğidir. Radyolojik açıdan transizyonel omurun 
önemi omurların doğru numaralandırmasında 
sorun oluşturmasıdır [9]. Bu durum özellikle 
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Resim 10. A-C. L4 omuru üst platosu anterior ke-
siminde “limbus omur” varyasyonu izleniyor 
(A; T1A, B; T2A, C; STIR MRG kesitleri). MRG’de 
komşuluğunda kemik iliği ödemi olmaması gö-
rünümün gelişimsel olduğunu düşündürüyor.C

A
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önemli bulguların varlığında karışıklıklara yol 
açabilir. Doğru numaralandırma yapmak için 
servikal omurga dahil tüm omurga değerlendi-
rilmelidir. C2 omurundan başlayarak omurlar 
numaralandırılır. Zorunluluk olan durumlarda 

iliolomber bağ seviyesindeki omuru L5 kabul 
ederek numaralandırmanın yapılmasını öneril-
mektedir.

L5 omurunun transvers proçesinin sakrum ile 
birleştiği durumda L5 omurunun sakralizasyo-
nundan söz edilir. Bu birleşme tek tarafta ya da 
her iki tarafta, tam ya da tam olmayan şekilde 
olabilir (Resim 11). Bazı olgularda sakralize 
olan L5 omurunun transvers proçesi ile sakrum 
arasında yalancı eklem gelişip ağrı nedeni ola-
bilir (Resim 12). Bu bulgu ilk kez radyografi-
lerde Bertolotti tarafından tanımlanmıştır. S1 
omurunun transvers proçesi sakrum ile birleş-
mez ise S1 omurunun lumbalizasyonundan söz 
edilir [9, 10]. 

Transizyonel omur varlığının dejeneratif 
disk hastalığınının insidansını artırdığı ke-
sin olmamakla birlikte, sıklıkla transizyonel 
omurun hemen üzerindeki disk seviyesinde 
ciddi dejeneratif değişiklikler görülmektedir. 
Lumbosakral transizyonel vertebra sınıfla-
masında Castellvi sınıflaması kullanılmak-
tadır (Tablo 1). Bazı çalışmalarda tip II ve 
tip IV lomber transizyonel vertebranın bel ve 
kalça ağrısı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir 
[10].

Resim 11. Lumbosakral transizyonel omur varyasyonunda “Castellvi Sınıflaması” (Tablo 1).
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Resim 12. Castellvi Tip IIA transizyonel omur varyas-
yonu. Solda displastik transvers proçes psödoek-
lem yapıyor (oklar), sağda transvers proçes normal 
olarak izleniyor (kesik çizgili ok).



 

SONUÇ 

Omurgada normal varyasyon olarak tanım-
lanan görünümler, nöral tüp defektleri gibi 
patolojik kabul edilen durumlara göre gelişim 
sırasında daha geç dönemde oluşmaktadır. Bu 
varyasyonların bilinmesi radyologların değer-
lendirmelerinde patolojik durumların ayırımı-
na yardımcıdır. Özellikle travma olgularında 
MRG incelemelerinde bu varyantların çevre-
sindeki kemik iliğinde ve komşuluğundaki yu-
muşak dokularda ödem olmaması ayırıcı tanıda 
önemlidir. 
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Tablo 1: Lumbosakral transizyonel omur varyasyonunda “Castellvi sınıflaması”.

Castellvi Sınıflaması

Tip I Genişlemiş ve displastik transvers proçes (en az 19 mm) IA Tek tarafta 
  IB Her iki tarafta

Tip II Genişlemiş transvers proçesin psödoeklem yapması (transvers IIA Tek tarafta 
 proçesin sakrum ile psödoeklem yapması, tam olmayan IIB Her iki tarafta 
 lumbalizasyon veya sakralizasyon) 

Tip III Genişlemiş transvers proçes ve komplet füzyon (transvers IIIA Tek tarafta 
 proçes sakrum ile birleşir ve komplet lumbalizasyon veya IIIB Her iki tarafta 
 sakralizasyon vardır)

Tip IV Bir tarafta tip IIA, diğer tarafta tip III varlığı
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Sayfa 463
Birçok anatomik normal varyant tek başına görüldüğünde sıklıkla normal bir bulgu olmakla birlik-
te omurganın veya diğer organların daha kompleks ve patolojik malformasyonlarına da eşlik ede-
bilir. Normal varyasyonlar özellikle ileri yaşlarda omurganın dejeneratif hastalığının gelişmesini 
hızlandırabilirler.

Sayfa 472
Omurgada normal varyasyon olarak tanımlanan görünümler, nöral tüp defektleri gibi patolojik 
kabul edilen durumlara göre gelişim sırasında daha geç dönemde oluşmaktadır.

Sayfa 465
Segmentasyon varyasyonları iki omur cisminin birbirinden ayrılmasında ortaya çıkan bozukluk so-
nucudur. Sıklıkla formasyon anomalileri ile bir arada görülür ve oldukça farklı patolojilere neden 
olurlar. Segmentasyon anomalilerinde büyüme plağı etkilendiği için segmente olmayan omurun 
büyüme potansiyeli sınırlanır. 

Sayfa 465
Blok omur en sık servikal bölgede ve C2-3 seviyesinde görülür. Blok omur tam veya tam olmayan 
şekilde olabilir, füzyon sadece omurun ön veya arka kesimini etkileyebilir ve bunun sonucunda da 
omurgada kifotik veya lordotik açılanma görülebilir.
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1. Omurgada görülen anatomik varyasyonların özelliklerinden olmayan hangisidir?
a. Sıklıkla kemikleşme sürecindeki duraklamalara bağlıdırlar
b. Genellikle klinik olarak bulgu vermezler
c. Bazı durumlarda radyografilerde kırık ile karışabilirler
d. Bir kısmı ağrılı sendromlara neden olabilir
e. Embriyolojik gelişim sürecinde daha erken dönemde oluşurlar

2. Yarım omurun (hemivertebra) hangi tipi spinal kurvaturu etkilemez ve en iyi prognoza sahiptir?
a. İnkarsere (sıkışmış) tip
b. Kama omur tipi
c. Tam segmente tip
d. Yarı segmente tip
e. Yarım omur ve bar birlikteliği

3. Omurda sagital orta hat yarığı şeklinde görülen, her iki tarafta yer alan simetrik kondrifikasyon 
merkezlerinin orta hatta birleşmemesi sonucu ortaya çıkan durum hangisidir?
a. Blok omur
b. Kelebek omur
c. Yarım omur
d. Limbus omur
e. Tek taraflı bar omur

4. Sakralize olan L5 omurunun transvers proçesi ile sakrum arasında yalancı eklem gelişip ağrıya 
neden olması ne sendromu olarak bilinir?
a. Castellvi sendromu
b. Koronal yarık sendromu
c. Bertolotti sendromu
d. Persistan notokord sendromu
e. Terminal kemik sendromu
 

5. Hangisi odontoid anomalisi değildir?
a. Os odontoideum
b. Os terminale
c. Odontoid aplazisi
d. Odontoid sinkondrozu
e. Odontoid hipoplazisi

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