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 Ankilozan Spondilit (AS) multifaktöryel, romatolojik  
 

 HLA-B27 Geni 
 

 Kronik agri, Iskelet deformitesi, Kiriklar 
 

 Gece sirt ve bel agrisi: Kronik eklem inflamasyonu 
 

 Paravertebral Spazm 
 

 Kifoz 
 

 Iridosiklit 
 



 En iyi tani yöntemi semptomlara ilave pozitif aile hikayesi 
 

 Labratuar testleri diagnostik degil 
 

 ESH, CRP yüksekligi görülür 
 

 HLA B27 
 

 Vertebra degisiklikleri ve sakroileit, BT veya MRG ile gösterilebilir. 



Radyolojik olarak:  
 

◦ Kemiklerde genisleme: subkondral erozyona bagli 
 

◦ Skleroz 
 

◦ Lomber vertebra köselerinde karelesme 
 

◦ Ligaman kalsifikasyonu 
 

◦ Bambu kamisi vertebra 
 
 
 
 



 Minimal travma sonucu bile vertebra fraktürü olusabilir 
 

 Son 3 yil icinde vertebra fraktürü nedeni ile opere edilen 5 Ankilozan 
spondilitli hastaya cerrahi müdahale. 
 

 3K, 2E 
 

 Travma öyküsü + 
 

 Ortalama yas: 66,2 (49-85) 
 

 2 servikal, 3 torakal 



 AS hastalarinda minör travma sonrasi bile instabil kirik olusabilir 
 

 Bir cok hasta ayni zamanda kronik agri hastasi oldugu icin, özellikle minör 
travmali hastalarda olusabilecek kiriklar gözden kacabilir. 
 

 Burada MR ve BT görüntülemenin önemi büyüktür. 
 

 Travma sonrasi agrili hastalarda ayrintili anamnez ve görüntülemenin 
önemi büyüktür. 

 





 75 yas E 
 

 Evde düşme, Nörolojik defisit yok, AS Hastasi 
 

 Alt torakal/ torakolomber bölgede agri 
 

 BT de T10/11 disk mesafesinde fraktür izlendi, 
 

 MRG de intervertebral disk hasari ve instabilite tanisi  
 

 Posterior stabilizasyon cerrahisi uygulandi. 









 49 yas E 
 

 Attan düşme, defisit yok, AS 
 

 Artan torakolomber agri nedeni ile polikliniğe başvuru 
 

 BT: Torakal 11/12 disk mesafesi hizasinda kirik, disk mesafesinde hava, 
 

 MRG de disk yapisinda bozulma, 
 

 Posterior stabilizasyon uygulandi 
 
 







 Ciddi travmali, Röntgen veya BT de cökme kırığı, dislokasyon olan hasta 
gözden kacmaz, tani ve tedavisi hızlıca planlanır. 
 

 Minör travma sonrasi olusabilecek bu tarz fraktürlerde ise tani zor olabilir, 
 

 Bu hastalar gözden kaçarsa, daha sonrasinda ciddi nörolojik defisit ile 
karsimiza çıkabilir.  
 

 Travma sonrasi agrisi olan/artan AS hastalarinda mutlaka ileri tetkik (BT, 
MRG) yapılmalı ve disk hasarı olusturabilecek bir fraktür ekarte 
edilmelidir. 
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