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ÖZET
Mekanik bel a¤r›s› nedenlerinden biri olarak kabul edilen lumbosakral transizyonel vertebra ile lumbosakral
disk dejenerasyonu aras›ndaki iliflki tart›flmal›d›r. Bu çal›flmada transizyonel vertebral› 38 hastada direk
grafide disk yükseklikleri ölçümü yap›lm›fl ve bilgisayarl› tomografide lumbosakral disk dejenerasyonu
varl›¤› araflt›r›ld›. Disk yükseklikleri ölçümlerinde; 5L-S1 disk yüksekli¤inin di¤erlerine göre belirgin olarak
azald›¤› saptand›. Transizyonel vertebra tipleri ile disk yüksekliklerinin de¤erlendirmesinde, tip 2 transizyone
l
vertebraya sahip hastalarda L4-5 disk yüksekli¤inin di¤er tip transizyonel vertebral› hastalara göre daha
dar oldu¤u bulundu (p<0.05). Di¤er disk yükseklikleri ile transizyonel vertebra tipleri aras›nda bir fark
saptanmad›. Yine tip 2 transizyonel vertebraya sahip hastalarda bilgisayarl› tomografi ile saptanan L
4-5
disk herniasyon s›kl›¤› di¤er tiplere göre anlaml› derecede fazla idi. Bu bulgular, tip 2 transizyonel vertebral›
hastalarda vertebralar›n yük da¤›l›m dengesinin ve spinal mekani¤in daha fazla bozuldu¤unu sonuçta
oluflan instabilite ve stresin di¤er tiplere göre daha fazla olmas› nedeniyle, transizyonel vertebra seviyesi
üzerindeki (L4-5) disk hernisinin daha fazla görülebilece¤ini göstermifltir. Lumbosakral transizyonel vertebr
a
tesbit edilen hastalar›n L4-5 disk hernisi yönünden daha dikkatli de¤erlendirilmesi gerekti¤i kanaatine
var›lm›flt›r.
SUMMARY
The relationship between the lumbosacral disc degeneration and lumbosacral transitional vertebrae, being
accepted as one of the cause of low back pain, is controversial. In this study, disc heights were measured
on plain radiographs and the presence of disc degeneration was evaluated with computed tomography in
38 patients with transitional vertebrae. L5-S1 disc height was found to be significantly decreased. In
patients with type 2 transitional vertebrae L4-5 disc height was significantly narrower than patients with
other types of transitional vertebrae (p<0.05). Any significant relation was not found between the heights of
other discs and types of transitional vertebrae. The frequency of L
4-5 disc herniation diagnosed with
computed tomography in patients with Type 2 transitional vertebrae was significantly more than patients
with other types of transitional vertebrae. Our results revealed that disc (L
4-5) herniation just above the

transitional vertebrae in Type 2 might occur more than other types due to abnormal torque moments leading
to instability and stress on this level. It is concluded that patients with lumbosacral transitional vertebrae
should be evaluated more carefully for L4-5 disc herniation.

G‹R‹fi
Mekanik bel a¤r›s› nedenlerinden biri olarak
kabul edilen lumbosakral transizyonel vertebran›n (TV) genel populasyonda görülme oran›
%4-15 olarak bildirilmektedir (1-3). Lumbosakral TV konjenital olarak 5. lumbar vertebran›n transvers proçesinde uzama ve birinci
sakral segmentin bileflenleri ile de¤iflik derecelerde füzyonu (sakralizasyon) ile karakterizedir. Komflu iliak kemi¤e füzyon da bu bulguya efllik edebilir. Birinci sakral segmentin
lumbar vertebralara benzeyecek flekilde anormal transvers proçeslere sahip olmas› (lumbarizasyon) ise daha az s›kl›kla görülür (4).
TV’de lumbosakral diskin geliflimsel olarak
dar oldu¤u bilinmekle beraber, bunun disk
dejenerasyonunu göstermedi¤i iddia edilmifltir (4,5).
Bu çal›flmada, lumbosakral TV saptanan 38
hastada TV tipleri ile lumbar disk dejenerasyonu aras›ndaki iliflki direk grafide disk
yükseklikleri ölçümü ve bilgisayarl› tomografide (BT) disk dejenerasyonu tesbitine dayanarak araflt›r›lm›flt›r.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çal›flmaya ‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi
Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Klini¤i’ne bel
a¤r›s› nedeniyle baflvuran ve direk lumbosakral radyografilerinde TV saptanan 38 hasta
(24 kad›n, 14 erkek) al›nd›. Disk dejenerasyonu riskinin 40 yafl üzerinde artmas› nedeniyle, 40 yafl›n alt›ndaki hastalar çal›flmaya
dahil edildi. Siyataljisi olan hastalar veya baflka
patolojilere ait radyolojik bulgular› olan hastalar çal›flma d›fl› tutuldu. TV tesbitinde, sabit
anatomik referans noktas› olarak üçüncü
lumbar vertebra al›nd›. L3 vertebran›n seçilme
nedeni transvers proçesi en uzun ve yatay
uzanan en kaudal yerleflimli lumbar vertebra
olmas› idi. Hastalar›n TV tipleri ön-arka direk
lumbosakral grafilerinde belirlendi. TV’lerin s›n›fland›r›lmas› radyomorfolojik olarak Castellvi’nin
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tan›mlad›¤› flekilde yap›ld› (6). Bu s›n›flamaya
göre:
Tip 1 (Displastik transvers proçes) de üçgen
fleklinde, geniflli¤i en az 19 mm olan bir transvers proçes bulunur.
Tip 2 (‹nkomplet lumbarizasyon/sakralizasyon) de genifl bir transvers proçes bulunur ve
transvers proçeslerle sakrum aras›nda psödoartikülasyon oluflur.
Tip 3 (Komplet lumbarizasyon/sakralizasyon)
de transvers proçes ile sakrum aras›nda gerçek
bir kemik füzyonu vard›r.
Tip 4 (Mikst) de bir tarafta tip 2 (psödoartikülasyon), di¤er tarafta tip 3 (kemik füzyonu)
transizyonel vertebra vard›r.
Tip 1, 2 ve 3’de patoloji unilateral veya bilateral olabilir.
L1-2, L2-3, L3-4, L 4-5 ve L5–S 1 disk yükseklikleri lateral lumbosakral grafide iki komflu
vertebra end platelerinin orta noktalar› aras›ndaki mesafenin (mm) ölçülmesi ile saptand›.
BT ile yap›lan incelemede lateral lumbosakral
bölge skenogram› al›nd›. Bu skenogram üzerinde L1-2, L2-3, L3-4, L4-5 ve L 5–S 1 disk yükseklikleri 3 mm kal›nl›k 2 mm interval de¤erleri kullan›larak tarand›. Bu disk aral›klar›
disk dejenerasyonu (bulging ve herni) aç›s›ndan de¤erlendirildi.
‹statistiksel de¤erlendirmede ki-kare testi kullan›ld›.
BULGULAR
Çal›flmaya al›nan 38 hastan›n 24'ü kad›n 14'ü
erkekti. Hastalar›n yafl ortalamas› 32.47±7.47
(18-40) idi. Hastalar›m›zda TV tiplerinden en
s›k Tip 1 (14) ve Tip 4’e (11) rastland› (fiekil
1,2).
Disk yükseklikleri ölçümlerinde; L5–S1 disk
yüksekli¤inin, di¤erlerine göre belirgin olarak
azald›¤› saptand› (Tablo 1). TV tipleri ile disk
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yüksekliklerinin de¤erlendirmesinde, Tip 2 TV’ye
sahip hastalarda L 4-5 disk yüksekli¤inin di¤er
tip TV’li hastalara göre daha dar oldu¤u
bulundu (p<0.05) (Tablo 2). Di¤er disk yükseklikleri ile TV tipleri aras›nda bir fark bulunamad›. Yine Tip 2 TV’ye sahip hastalarda BT ile
saptanan L4-5 disk herniasyon s›kl›¤› di¤er
tiplere göre anlaml› derecede fazla idi (p<0.05)
(Tablo 3).

Tablo 1. Lomber bölgede intervertebral disk yükseklikleri
Disk seviyesi

Disk yüksekli¤i (mm)

L1-2

11.079 ± 1.260

L2-3

11.368 ± 1.172

L3-4

11.737 ± 1.107

L4-5

10.684 ± 0.933

L5-S1

6.868 ± 2.373

Tablo 2. Transizyonel vertebra tiplerinde saptanan L4-5
disk yükseklikleri
Tip (n)

L4-5 disk yüksekli¤i (mm)

Tip 1 (14)

11.071 ± 0.242

Tip 2 (6)

10.167 ± 0.370

Tip 3 (7)

10.714 ± 0.342

Tip 4 (11)

10.455 ± 0.273

Tablo 3. Transizyonel vertebra tiplerinde L 4-5 disk
hernisi oranlar›

fiekil 1. Tip 2 transizyonel vertebra. Sa¤da transvers
proçes ile sakrum aras›nda diartrodial eklem
mevcut.

Tip

L4-5 disk hernisi var/yok

Tip 1

3/11

Tip 2

5/1

Tip 3

4/3

Tip 4

4/7

TARTIfiMA
TV tart›flmal› bir konudur. Bel a¤r›s› ile lumbosakral TV aras›ndaki iliflki ilk kez 1917’de
Bertolotti taraf›ndan tan›mlanm›fl ve lumbar
vertebran›n tek tarafl› sakralizasyonu veya
sakral vertebran›n tek tarafl› lumbarizasyonunun ortaya ç›kard›¤› bel a¤r›s› ve siyatalji
ile seyreden duruma Bertolotti Sendromu ad›
verilmifltir (1,7). Yap›lan bir çok çal›flmada
lumbosakral TV’ nin lumbosakral disklerde
dejeneratif de¤iflikliklere yol aç›p açmad›¤›
konusunda çeliflkili sonuçlar mevcuttur (811). Literatürde TV’ nin patofizyoloji ve biyomekani¤i hakk›nda detayl› bilgi yoktur.

fiekil 2. Tip 3 transizyonel vertebra. Her iki transvers
proçes ile sakrum aras›nda gerçek kemik füzyon
mevcut.
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Lumbar fleksiyonun %70-75’nin L 5-S1, %2025’nin L4-5 ve sadece %5-10’nun L1-3’de gerçekleflti¤i bildirilmifltir. Sakralizasyon ile ortaya ç›kan L5-S 1 disk seviyesindeki hareket
kayb›n›n, fleksiyonun büyük oranda, daha
mobil hale gelen L4-5 seviyesinde yap›lmas›na
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neden oldu¤u iddia edilmifltir. Bu durum blok
vertebra veya füzyona komflu spinal segmentlerde görülen hipermobiliteye benzetilmifltir.
TV üst seviyesindeki hipermobilitenin disk
dejenerasyonu ve faset eklem de¤iflikliklerini
art›rarak, spinal kanal veya nöral foramenlerde darl›k görülmesine sebep oldu¤u bildirilmifltir (12). TV ve sakrum aras›nda çok k›s›tl›
olan hareket bu vertebran›n transvers proçes
arac›l›¤› ile sakrum veya iliak kemi¤e eklem
yapmas› ile aç›klanabilir. TV ile sakrum
aras›ndaki disk s›kl›kla kal›nt› fleklindedir.
Patolojik olarak bu diskler s›kl›kla fibröz
yap›da olup, nükleer materyali ya yoktur ya
da azd›r. Bu sebeple, TV ve sakrum aras›nda
disk hernisine nadiren rastland›¤›, transizyonel lumbosakral vertebraya daima lumbosakral diskteki konjenital incelmenin efllik etti¤i
bildirilmifltir (1,5,9). L5’in sakruma bilateral
kemik füzyonu ile birleflti¤i durumlarda disk
yüksekli¤inde azalma çok belirgin olarak bildirilmifltir. Bu durumun intervertebral diskin
dejenerasyonu veya deplasman› olarak de¤erlendirilmemesi gerekti¤i ve lumbosakral TV
tipinin lumbosakral disk yüksekli¤ini belirlemede önemli bir etkisinin oldu¤u belirtilmifltir
(11).
Castellvi ve ark. TV ve disk patolojisi aras›ndaki iliflkiyi radyolojik perspektiften tan›mlamak için ilk modern giriflimde bulunmufl olan
araflt›rmac›lard›r. Miyelografide disk hernisiyle uyumlu ekstradural defektlerin, TV seviyesi
üzerindeki diskte görülme s›kl›¤›n›n artm›fl
oldu¤unu saptam›fllard›r. Bu defektler ile özel
TV tipleri aras›ndaki iliflkiyi araflt›rm›fllar;
sakrum ve transvers proçesler aras›nda tek
veya çift tarafl› psödoartikülasyonun görüldü¤ü tip 2’de, TV üst seviyesinde disk hernisi
görülme s›kl›¤›n›n daha fazla oldu¤unu bildirmifllerdir (6). Dai, kronik bel a¤r›l› ve sa¤l›kl›
iki grubun direk radyografilerini karfl›laflt›rm›fl,
sa¤l›kl› 184 kiflinin sadece 29’unda (%15.8),
bel a¤r›l› 276 kiflinin 97’sinde (%35.1) TV
oldu¤unu saptam›flt›r. Yine hasta grubunda,
Castellvi tip 2 TV’nin insidans›n› kontrol grubuna göre oldukça anlaml› düzeyde yüksek
(p<0.01) bulmufltur (13). Çal›flmam›zda en s›k
tip 1(%37) ve tip 4(%29) TV mevcuttu. tip 2
TV görülme oran› ise %16 idi.
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Literatürde TV’nin üzerindeki diskte (L4-5)
herniasyon görülme s›kl›¤›n›n, TV’si olmayanlarda ayn› seviyede görülen disk hernisi s›kl›¤›ndan daha fazla oldu¤unu iddia eden çal›flmalar mevcuttur. Tek veya çift tarafl› sakrumla birleflen lumbosakral TV tesbit edilen bir
grup hastada, siyataljili veya siyataljisiz bel
a¤r›lar› oldu¤u saptanm›flt›r. Lumbosakral
TV’nin transvers proçesi ile iliak kemik aras›ndaki diartrodial eklemin anormal bir tork
kuvvetine neden oldu¤u, bunun da TV üzerindeki diskte dejenerasyona yol açabilece¤i belirtilmifltir (14).
Stinchfield ve Sinton, disk hernisi olan 31 TV’li
hastan›n cerrahisi s›ras›nda hastalar›n 30’unda
disk hernisinin TV üst seviyesinde (L4-5) oldu¤unu saptam›fllard› (15). Wigh ve Anthony
miyelografi ve operasyon yapt›klar› lumbosakral TV’li 42 hastan›n hiç birinde TV seviyesinde disk hernisi bulgusuna rastlamad›klar›n›
bildirmifllerdir (16). Vergauwen ve ark. TV’si
olanlarda TV’si olmayanlara (%30.3) k›yasla
TV üst seviyesindeki diskte protrüzyon ve/veya
ekstrüzyon oran›n›n daha fazla (%45.3) oldu¤unu aç›klam›fllard›r. TV’n›n tek bafl›na dejeneratif de¤iflikliklere yol açabilecek bir risk
faktörü oluflturmad›¤›, ama dejenerasyon tesbit edildi¤inde bunun TV seviyesinin üstündeki diskte olma olas›l›¤›n›n yüksek oldu¤unu
göstermifllerdir (3).
‹ki bin kiflilik bir çal›flmada disk bulging ve
herniasyonunun TV alt›ndaki aral›klarda oldukça nadir oldu¤u, e¤er bulging ve herni
varsa bunun TV üst seviyesindeki diskte di¤er
seviyelere göre yaklafl›k dokuz kat daha fazla
görüldü¤ü saptanm›flt›r (1). Ancak bel a¤r›s›
olan genç hastalarda MR görüntüleme
yöntemi ile disk dejenerasyonlar›n›n iliflkisini
ortaya koymak için yap›lan bir çal›flmada ise
TV ile disk dejenerasyonu aras›nda kuvvetli
bir ba¤lant› kurulamad›¤› da bildirilmifltir
(10). Çal›flmam›zda tip 2 TV (sakralizasyon)
grubunda disk hernisi görülme s›kl›¤›n›, di¤er
tiplere göre anlaml› derecede daha fazlayd›.
Tip 2 TV tesbit edilen 6 hastan›n 5’inde (%83)
disk dejenerasyonu bulgular› mevcuttu. Yine
bu tipte L4-5 intervertebral disk yüksekli¤i di¤er
tiplere göre daha fazla azalm›flt›.
Ege Fiz T›p Reh Der

Bu bulgular, tip 2 TV’ li hastalarda vertebralar›n yük da¤›l›m dengesinin ve spinal mekani¤in daha fazla bozuldu¤unu sonuçta oluflan
instabilite ve stresin di¤er tiplere göre daha
fazla olmas› nedeniyle, TV seviyesi üzerindeki

(L4-5) disk hernisinin daha fazla görülebilece¤ini göstermektedir. Lumbosakral TV tesbit
edilen hastalar›n L4-5 disk hernisi yönünden
daha dikkatli de¤erlendirilmesi gerekti¤i
kanaatine var›lm›flt›r.
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