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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Anatomi, tıp biliminin temel dallarından biridir. Radyoloji teknisyenliğini seçen sizler
için anatomi ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü radyolojik incelemelerin hepsinde iyi bir
anatomi bilgisi gerekir.
Radyolojik anatomi, radyografi sonucu elde edilen radyogramda organ yapılarının ve
organlar arası iliĢkilerin incelenmesidir. Radyolojik anatomi, canlıda normal ve patolojik
Ģekilleri görmeyi sağlayarak tıbbi ve cerrahi teĢhise yardımcı olur. Radyolojik inceleme
yöntemlerinden en eskisi ve en sık kullanılanı, X ıĢınlarından yararlanılan radyografi
çekimleridir. Radyografiyi doğru elde etmek için vücut sistemlerinin yapısını, insan vücudu
ve radyografi üzerinde çok iyi tanımanız gerekir.
Bu modül ile öğreneceğiniz bilgi ve beceriler, size diğer dersleriniz ve meslek
hayatınızda rehber olacaktır.

1
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Kalbin anatomisini ve direkt radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Kalp radyografilerinin adlarını ve çekim amaçlarını araĢtırınız.
Koroner anjografide kullanılan kontrast maddelerle ilgili bilgi toplayınız.

1. KALP (COR-CARDĠA)
Sindirim sistemi ile alınan besin maddeleri, solunum sistemiyle alınan oksijen, damarlar
vasıtasıyla ile hücre ve dokulara ulaĢırken, hücrelerin metabolizması sonucu oluĢan artık
maddelerin böbrek, akciğer ve deri gibi dıĢa atılım organlarına iletilmesi de damarlar ile sağlanır.

ġema 1.1: DolaĢım sisteminin sınıflandırması
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Kan ve lenfa gibi sıvıları taĢıyan damarlar(vasa) ile merkezi pompa organı olan kalp,
dolaĢım sistemini (systema circulatorium) oluĢturur. DolaĢım sistemi iki ayrı alt sistem olarak
incelenir.



Systema Cardiovasculare: (Kalp - Damar Sistemi) Kan damarları ve kalp
kardiovasküler sistemi oluĢturur.
Systema Lymphoideum: (Lenfatik Sistem) Ġçinde lenf (lympha) taĢıyan
damarlar ile lenf düğümleri lenfatik sistemi oluĢturur.

1.1. Kalbin Yeri Ve KomĢulukları
Kalp, kan dolaĢımını sağlayan ve pompa vazifesi gören, kastan yapılmıĢ koni Ģeklinde
bir organdır. Kalp, toraks boĢluğunda ve orta mediastinumda perikard adı verilen torbanın
içinde yer alır. YetiĢkin bir insanda 250-300 gr. ağırlığında olup uzun ekseni yukarıdan
aĢağıya, arkadan öne ve sağdan sola doğru uzanır. Tepesi aĢağıda, tabanı yukarıda, hafif
basılmıĢ bir koni Ģeklinde olan kalp kitlesinin 2/3'ü orta hattın solunda, 1/3'ü orta hattın sağında
yer alır. Kalbin komĢulukları Ģunlardır.





Sağ ve solda; akciğerlerin mediastinal yüzleri
Altta; diaphragma
Önde; sternum, kıkırdak kostalar, thymus artıkları ve kısmen akciğerler
Arkada; oesophagus

Resim 1.1: Kalbin iz düĢümü ve yeri
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Resim 1.2: Kalbin yeri ve duruĢu

1.2. Kalbin DıĢ GörünüĢü
Koni Ģeklindeki kalbin tepesine apex cordis, tabanına basis cordis denir. Apex
aĢağıda, öne ve sola doğru uzanır. Apex cordis 5. - 6. kaburgalar arasında orta hattın 9 cm
solunda yer alır. Basis ise arkaya, sağa ve biraz da yukarıya doğru bakar. Apex serbest olduğu
halde basise kalbe girip çıkan büyük damarlar tutunur.


Kalbin Yüzleri

Kalbin; facies diaphragmatica (inferior), facies sternocostalis (anterior), facies
pulmonalis dexter ve facies pulmonalis sinister olmak üzere dört yüzü vardır.
Konveks olan ön yüzüne facies sternocostalis, diafragma üzerinde duran düz alt
yüzüne facies diaphragmatica, akciğerlerin mediastinal yüzlerine bakan sağ ve sol yüzlere
de facies pulmonalis denir.
Kalbin dıĢ yüzünde sulcus coronarius adı verilen ve enine seyreden bir sulkus bulunur.
Bu, sulkus atriumlar ile ventrikülleri birbirinden ayırır. Kalbin ön yüzünde sulcus
coronariustan apekse doğru uzanan ve sulcus interventricularis anterior denilen bir oluk
vardır. Alt yüzünde de sulcus coronariustan apekse doğru uzanan ve sulcus interventricularis
posterior adı verilen diğer bir oluk görülür. Bu sulkuslar sağ ve sol ventrikülleri birbirinden
ayırır. Sulcus coronarius ve sulcus interventricularislerde kalbin kendi damarları yer alır.
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Resim 1.3: Kalbin yüzleri



Kalbin Kenarları

Kalbin; margo dexter, margo sinister, margo superior ve margo inferior olmak üzere
dört kenarı vardır.
Sağ atrium hizasındaki kenara margo dexter(sağ kenar), sol atrium hizasındaki
kenara margo süperior (üst kenar) denir. Ön ve alt yüzlerin sol ventrikül hizasında
oluĢturduğu yuvarlak, künt kenara margo sinister (margo obtusus-künt kenar), ön ve alt
yüzlerin birleĢerek sağ ventrikül hizasında oluĢturduğu keskin ve ince kenara, margo
inferior (margo acutus-keskin kenar) adı verilir.

1.3. Kalbin BoĢlukları
Kalbin basis kısmında sağ ve sol atriumlar, ön-alt tarafında ise ventriküller bulunur.
Atriumlar septum interatriale ile ventriküller ise septum interventricülare ile birbirinden
ayrılır. Atriumların duvarları; ventriküllere göre daha incedir. En kalın duvara sahip olan
boĢluk, ventriculus sinisterdir.


Atrium dextrum: (Sağ atrium) Akciğerler hariç tum vücut kanının
toplandığı kalp boĢluğudur. Sağ atriumun arka üst duvarına v. cava superior
açılır. Açıldığı yerde kapak yoktur. Arka duvarın alt kısmına v. cava inferior
ve onun da medialine sinüs coronarius açılır. Bu iki damarın sağ atriuma
açıldığı yerde yarımay Ģeklinde kapakçık vardır. Sağ atriumun iç yüzünde v.
cava superior ile v. cava inferiorun açıldıkları yer arasında kalbin iletim
sisteminin baĢlangıç yeri olan nodus sinuatrialis bulunur (SA nodülü-Kalbin
"pace maker'i-Keith-Flack nodülü).

Sağ atriumun ön-üst bölümünde auricula dextra adı verilen bir çıkmaz vardır; bu iki
atriumu birbirinden ayıran septum interatrialenin alt yarısında yer alan fossa ovalis,
intrauterin hayattaki foramen ovalenin kapanması ile oluĢan bir çukurluktur. Sağ atriumdaki
kan sağ atrio-ventriküler delik (ostium atrioventriculare dextrum) aracılığı ile sağ ventriküle
geçer.
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Atrium sinistrum: (Sol atrium) Pulmoner venler yolu ile akciğerlerden
oksijenize kanı alan kalp boĢluğudur. Sol atrium kalbin tabanının büyük bir
kısmını yapar ve kalbin sol arka-üst kısmında yer alır. Sağ atriuma göre
nisbeten daha küçük, fakat duvarları daha kalındır. Sol atrimun arka-üst
duvarının sağ ve sol taraflarında ikiĢer adet venae pulmonalesin açılma
delikleri bulunur. Bu açılma yerlerinde kapak yoktur. Sol atriumun ön
yüzünün üst tarafında auricula sinistra adı verilen bir çıkmaz yer alır.Sol
atriumdaki kan, sol atrio-ventriküler delik aracılığı (ostium atrioventricülare
sinistrum) ile sol ventriküle geçer.
Ventriculus dexter: (Sağ ventrikül) Ostium atrioventriculare dextrumdan
kalbin apeksinin yakınına kadar uzanan bu boĢluk sternokostal yüzün önemli
bir kısmını yapar. Venöz kan taĢıyan ikinci boĢluk olup kendisine gelen kanı
pulmoner delik aracılığı ile truncus pulmonalis (a.pulmonalis) yolu üzerinden
akciğerlere pompalar.
Ventriculus sinister: (Sol ventrikül) Sağ ventrikülün sol arka tarafında bulunur.
Duvarları en kalın olan kalp boĢluğudur. Bunun nedeni sol ventrikülün bütün
vücuda kan pompalamasından dolayı içindeki basıncın sistol esnasında çok
daha yüksek olmasındandır. Sol ventrikülün lumeninin uzunluğu da sağa göre
daha fazladır. Sol atriumdan sol ventriküle gelen kan ostium atrioventriculare
sinistrumdan geçerek gelir; ostium aortaedaki valva aortae yolu ile de kalbi
terk eder.

Resim 1.4: Koronal kesit yapılmıĢ kalbin yapıları

1.4. Kalbin Kapakları


Valva tricuspidalis: Sağ atriumdaki kan sağ atrio-ventriküler delik aracılığı ile
sağ ventriküle geçer. Ostium atrioventriculare dextrumdan kanın geçiĢi
buradaki valva tricuspidalis ile kontrol edilir. Valva tricuspidalisin, cuspis
anterior, posterior ve septalis olmak üzere üç adet kapakçığı vardır. Bu
cuspisler, kalbin en iç tabakası olan endocardiumun ikiye katlanarak
oluĢturduğu yapılardır.
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Valva mitralis: (Valva bicuspidalis) Sol atriumdaki kan, sol atrio-ventriküler
delik aracılığı ile sol ventriküle geçer. Sol atrio-ventriküler delikte mitral kapak
bulunur. Valva mitraliste cuspis anterior ve posterior adı verilen iki kapakçık
vardır. Mitral kapak, sol ventrikülün kasılması esnasında kanın sol atriuma tekrar
geçiĢini önler.
Valva Trunci Pulmonalis: Sağ ventriküle gelen kan pulmoner delik (ostium
trunci pulmonalis) aracılığı ile truncus pulmonalis (a.pulmonalis) yolu üzerinden
akciğerlere pompalanır. Pulmoner delikte yarımay (semilunar kapak) Ģeklinde üç
kapakçık bulunur. Bu kapakçıklar, truncus pulmonalise atılan kanın sağ ventriküle
dönüĢünü önler.
Valva Aortae: Truncus pulmonaliste olduğu gibi, aortanın baĢlangıcında da üçlü
kapakçık (semilunar kapak) yer alır. Valva aortae, aortaya atılan kanın tekrar sol
ventriküle dönüĢünü önler.

Resim 1.5: Ventrikül kasılmasında kalp kapakları

Resim 1.6: Ventrikül gevĢemesinde kalp kapakları
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1.5. Kalbe Giren –Çıkan Damarlar
Kalpten çıkan damarlar (arterler); truncus pulmonalis ve aortadır. Kalbe gelen
damarlar (venler); v. cava superior, v. cava inferior ve vv. pulmonalestir. Bu damarlar basis
cordiste bulunur.


Truncus pulmonalis: Bu arter venöz kan taĢır. Sağ ventrikülden akciğerlere
gider. BaĢlangıçta bu damar, en ön planda ve sağ ve sol aurikulaların uçları
arasındadır; aortanın baĢlangıç kısmının ön sağ tarafında bulunur; yukarıya,
arkaya, sola doğru seyrederek arcus aortaenın altına girer ve a. pulmonalis
dextra ve sinistra denilen iki dala ayrılır. Ostium trunci pulmonalis adı verilen
yerden ikiye ayrıldığı yere kadar olan uzunluğu 4-5 cm ve çapı 3 cm kadardır.



Aorta: Sol ventrikülden baĢlar. Aortanın baĢlangıç yeri halka Ģeklinde ve
daha geniĢ olup buraya bulbus aortae denir. BaĢlangıçta truncus pulmonalisin
arka sol tarafındadır, sonradan yukarıya, öne ve sağa doğru yükselerek truncus
pulmonalisin arkasından sağ arka tarafa çıkar.



Kalbe gelen damarlar: (venler) Bunların hepsi atriumlara açılır. Sağ atriuma
v. cava superior ve v. cava inferior açılır. Bu venler büyük dolaĢımın venöz
kanını kalbe getirir. Sağ ve sol birer çift v. pulmonalisler de sol atriuma
akciğerlerden arteriel kan getirir.

Resim 1.7: Basis cordis, facies diaphragmatica, arka alttan görünüĢ
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1.6. Kalbin Tabakaları
Kalp, en dıĢta pericardium, ortada myocardium ve en içte de endocardium denilen
tabakalardan oluĢur.


Pericardium: Kalbin dıĢ yüzünü örten ve onu torba gibi içine alan fibröseröz
bir zardır. Pericardiumun fibröz (pericardium fibrosum) ve seröz (pericardium
serosum) olmak üzere iki tabakası vardır. Pericardium fibrosum yüzeyde,
pericardium serosum ise derindedir. Pericardium serosum da ayrıca lamina
parietalis ve lamina visceralis olmak üzere iki tabakaya ayrılır. Lamina
visceralise, epicardium adı verilir. Lamina parietalis ile lamina visceralis
arasında yer alan boĢluğa, cavitas pericardialis denir. Bu boĢluk içerisinde,
kalbin çalıĢması sırasında kayganlığı sağlayan çok az miktarda sıvı bulunur.
Bu sıvı, pericardium serosum tarafından salgılanır ve geri emilir.

Resim 1.8: Pericardium





Myocardium: Kalp kası liflerinden (çizgili fakat istem dıĢında çalıĢan) oluĢur
ve bu lifler sempatik sinirler tarafından inerve edilir. Myocardiumu oluĢturan
liflerin gidiĢ yönleri spiral ve sirküler Ģekilde olup çok karmaĢık bir yapıya
sahiptir.
Endocardium: Kalbin boĢluklarını içten örten ince epitel dokusuna
endocardium adı verilir. Endocardium damarların endotheliumu ile devam
eder.

1.7. Kalbin Damarları
Kalbi besleyen arterlere koroner arterler, venöz kanını toplayan venlere ise vena cordis
adı verilir.
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1.7.1.Kalbin Arterleri (A.Coronariae)
Aorta ascendesden (çıkan aorta), semilunar kapakların biraz üst kısmından sağ ve sol
koroner arter olarak çıkar.
 Arteria coronaria dextra: Sağ semilunar kapağın biraz üst kısmından çıkar.
Çıktıktan sonra sağ atrium ve sağ ventrikül arasında yer alan olukta (sulcus
coronarius) ilerler, aĢağıya doğru devam ederek arka tarafa geçer; iki ana dala ayrılır.
Sulcus interventricularis posteriorda seyreden dalına ramus interventricularis
posterior, diğer dalına ise ramus marginalis dexter denir. Sağ koroner arter kalbin
sağ kenarını besler.
 Arteria coronaria sinistra: Sol semilunar kapağın biraz üstünden baĢlar. Sağ
koroner arterden daha büyüktür. Truncus pulmonalis ile sol atrium arasında ilerler ve
hemen iki uç dalına ayrılır. Ramus interventricularis anterior sulcus
interventricularis anteriorda seyreder ve sol atrium ve kalbin sol kenarını besleyen
dallar verir. Ramus circumflexus ise sol ventrikülün arka yüzüne dallar verir.

Resim1.9: Kalbin ön yüzü; kalbin arterleri ve venleri
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Resim1.10: Kalbin alt yüzü; kalbin arterleri ve venleri

1.7.2.Kalbin Venleri (Venae Cordis)
Kalbin venöz drenajının 2/3'ü kalbin arterleri ile beraber seyreden venler tarafından
yerine getirilir. Bu venlerin taĢıdığı venöz kan kalbin alt yüzündeki sulcus coronarius
içindeki sinüs coronariusa ve buradan da sağ atriuma dökülür. Geriye kalan drenaj kalbin
bütün boĢluklarına doğrudan doğruya vv. cardiacae minimae (w. cordis minimae) ile
sağlanır. Sinus coronariusa dökülen kalbin venleri Ģunlardır.
 V.cordis magna; sulcus interventricularis anteriorda seyreder. Sağ ve sol
ventriküllerin ön duvarlarından, septum interventricülarenin ön kısmından gelen
venleri ve apex bölgesinin venöz kanını toplar ve sinus coronariusa açılır.
 V.cordis parva; kalbin ön yüzünden baĢlar; sağ kenarda seyrederek sinus
coronariusa açılır.
 V.cordis media; sulcus interventricularis posteriorda yer alır; kalbin arka
bölgesinin venöz kanını toplar ve sinus coronariusa açılır.
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1.8. Kalp Radyografilerinde Anatomik Yapı


Kalbin direkt radyografilerinde anatomik yapı

Resim 1.11: Kalbin A-P radyogramı
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Resim 1.12: Kalbin P-A radyografisi

Resim 1.13: Kalbin lateral radyografisi
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Koroner anjiografide anatomik yapı

Resim 1.14: Sağ koroner arterin arteriografik görüntüleri
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Resim 1.15: Sol koroner arterin arteriografik görüntüleri
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kalbin anatomisini ve direkt radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt ediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 DolaĢım sisteminin sınıflandırmasını yapınız.
 Kalbin yeri ve komĢuluklarını resim ve modelde
gösteriniz.

 DolaĢım sistemini Ģematize
edebilirsiniz.
 Laboratuvarda yarım insan
modelinde
kalbin
yerini
inceleyebilirsiniz.

 Kalbin yüzleri ve kenarlarını resimde gösteriniz.

 Kalp
inceleyebilirsiniz.

 Kalbin
boĢluklarını,
gösteriniz.

kapaklarını

modelini

resimde

 Kalbin anatomik yapısını kalp
modelinde inceleyebilirsiniz.

 Kalbe giren- çıkan damarları resimde gösteriniz.
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 Kalp modelinde
inceleyebilirsiniz.

damarları

 Perikardiumun
yapısını
Ģematize edebilirsiniz.

 Kalbin tabakalarını sayınız.
 Kalbin arter ve venlerini resimde gösteriniz.

 Kalbin direkt radyogramlarında anatomik yapıyı  Radyografilerin
çekim
gösteriniz.
tekniğini araĢtırabilirsiniz.
 Radyografilerin
çekim
 Koroner anjiografide anatomik yapıyı gösteriniz.
tekniğini araĢtırabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Kalbin koni Ģeklindeki tepesine,…………………;tabanına…………………denir.

2.

Kalbin konveks olan ön yüzüne,………………………………………..denir.

3.

Kalbin sağ ön altında ………………………..adı verilen boĢluk bulunur.

4.

Ventriküller, ……………………………………adı verilen duvar ile birbirinden
ayrılır.

5.

Pericardium serosumun visseral laminasına aynı zamanda……………………..adı
verilir.

6.

Bulbus aortanın sağından, kalbi besleyen, .…………………………; solundan
.………………………..çıkar.

7.

Kalbin venöz kanını taĢıyan venleri, kalbin alt yüzündeki sulcus coronarius
içindeki………………………..………..denen vene ve buradan da sağ atriuma
dökülür.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
8.

( ) Kalp, arkada oesophagus ile komĢudur.

9.

( ) Kalbin ön ve alt yüzlerinin sağ ventrikül hizasında birleĢerek oluĢturdukları
keskin, ince kenara, margo sinister adı verilir.

10.

( ) Sağ atriumdaki kan sağ atrioventriküler delik ile sol atriuma geçer.

11.

( ) Mitral kapak sol atrioventriküler delikten kanın sol ventriküle geçiĢini kontrol
eder.

12.

( ) Truncus pulmonalis; aortanın baĢlangıç kısmının sağ ön tarafında olup yukarıya,
arkaya, sola doğru seyrederek arcus aortaenın altına girer ve a. pulmonalis dextra ve
sinistra denilen iki dala ayrılır.
DEĞERLENDĠRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Arterlerin anatomisi ve direkt radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Arteriografilerin çekim amaçlarını ve çekim tekniğini araĢtırınız.

2. ATARDAMARLAR (ARTERĠAE)
Kan damarları, kalpten pompalanan kanı bütün vücut dokularına; dokulardaki kanı
kanı tekrar kalbe taĢıyan kapalı bir boru sistemidir. Kan damarları arterler, kapillerler ve
venalardır. Kan damarları, kapillerler hariç tunica adventitia, tunica media ve tunica intima
olmak üzere üç katmanlı bir duvar yapısına sahiptir.
Kalpten çıkan damarlar, atardamar (arteria, A.) olarak adlandırılır. Arterler
a.pulmonalis hariç oksijenden zengin kan taĢırlar. Arterler, büyük çaplı, orta çaplı, küçük
çaplı arterler, arterioller hiyerarĢisi ile kapillerlere ulaĢır. Kapillerler, hücrelerarası sıvı ile kan
arasında ki değiĢimi gerçekleĢtiren ince duvarlı, çok ince damarlardır. Kapillerlerin venöz ucundan
en ince toplardamarlar olan venüller baĢlar. Venüller, küçük, orta, büyük çaplı venler
Ģeklindeki hiyerarĢik bir gidiĢle kalbe ulaĢır. Venalar v. pulmonalis hariç oksijenden fakir kan
taĢır.

2.1. Aort
Aort, oksijenden zengin kanı tüm vucuda taĢıyan vücudun en büyük atardamarıdır;
kalbin sol ventrikülden baĢlayıp L4 hizasında sağ ve sol ana iliak arterlere ayrılarak sonlanır.
Sol ventriküldeki baĢlangıç deliğine, ostium aortae adı verilir. Aortun uzunluğu 45 cm olup
baĢlangıçta 3 cm olan çapı gittikçe daralarak 1.5 cm’ ye iner.
Aorta; yükselen aorta, aorta kemeri ve inen aorta olarak üç ana bölümde incelenir.



Aorta ascendens: (yükselen aorta) Aortanın, sol ventrikülünden çıktıktan
sonra yukarı ve sağa doğru yükselen ilk bölümü olup 5 - 6 cm uzunluktadır.
Koroner arterler (a.coronaria dextra et sinistra) bu bölümden çıkar.
Arcus aortae: (aorta kemeri) Aortanın sternum sapı hizasından baĢlayarak
T4 hizasına kadar sola doğru kavis yapan bölümüdür. Aort kemeri arka yüzde
trachea ve özofagus ile komĢudur. Arcus aortaeden çıkan arterler baĢ-boyun
ve üst tarafı kanlandırır. Arcus aortaeden sağdan sola doğru Ģu arterler çıkar:
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Truncus brachiocephalicus: Arcus aortaenin ilk ve en kalın dalı olup
ikiye ayrılır.
o
A.subclavia dextra
o
A.carotis communis dextra
A.carotis communis sinistra
A.subclavia sinistra

Resim 2.1: Aort kemerinden ayrılan arterler

Resim 2.2: Aort kemeri arteriogramı
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Aorta descendens:(Ġnen aorta) T4 hizasından baĢlayıp diyaphragma
üzerindeki açıklıktan geçerek L4’ün cisminin önünde sonlanan bölümdür.
Ġnen aortanın iki alt bölümü vardır. Göğüs boĢluğunda seyreden,
diaphragmadaki hiatus aorticusa kadar olan parçasına, pars thoracica (aorta
thoracica) adı verilir. Karın boĢluğunda seyreden ve L4 hizasına kadar olan
parçasına, pars abdominalis (aorta abdominalis) adı verilir. Aorta abdominalis L4
seviyesinde a.illaca communis dextra ve sinistra olmak üzere iki uç dalına
ayrılarak sonlanır. Aortun Ġkiye ayrılarak sonlandığı açılı yere, bifurcatio aortae
denir. Aorta abdominalisin ikiye ayrılması ile oluĢan arterler pelvis ve alt tarafın
kanlanmasını sağlar.

Resim 2.3: Aortun bölümleri
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Resim 2.4: Ġnsan vücudundaki arterler

2.2. BaĢ ve Boynun Arteryel Kanlanması
BaĢ ve boynun kanlanması sağ ve sol ana karotis arteri ile sağlanır. A.carotis
communis (ana karotis arteri) sağda truncus brachiocephalicus, solda doğrudan arcus
aortaeden çıkar. Boyunda hiçbir dal vermeden ilerleyen a.carotis communis C 4 düzeyinde
(tiroid kıkırdağının üst kenarı hizası) a.carotis externa ve a.carotis interna olarak iki uç dalına
ayrılır. Bu ayrılma yerinde, sinüs caroticus olarak adlandırılan bir geniĢleme vardır.
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A.carotis externa: (dıĢ karotis arteri) Boyun ile baĢın kafatası dıĢında kalan
yapılarını kanlandırır. A.carotis externanın dalları Ģunlardır:

A.thyroidea superior: (üst tiroid arteri) Tiroid bezini besler.

A.lingualis: (dil arteri) Ağız tabanı, dili, tonsilla palatina ve tükrük
bezlerini besler.

A.facialis: (yüz arteri) Yüzü besler.

A.occîpitalis: (oksipital arter) Art kafa ve ense bölgesini besler.

A.temporalis superficialis: (Ģakak yüzeyel arteri) ġakak bölgesini besler.

A.maxillaris: (maksiller arter) Alt ve üst çene, damak, burun, çiğneme
kaslarını besler.

Resim 2.5: DıĢ karotis arteri ve dalları (sol)



A.Carotis Ġntema: (iç karotis arteri) Ana karotis arterden ayrıldıktan sonra
boyunda hiç dal vermeden temporal kemikteki canalis caroticustan girer;
beynin ve gözün beslenmesini sağlar. Ġç karotis arterin dalları Ģunlardır.

A.cerebri anterior ve media: A.carotis interna kafatası boĢluğuna
girdikten sonra birçok küçük dalın yanında beynin beslenmesinde önemli
olan iki dala ayrılır. Bu iki arter, a.subclaviaların dalları olan
a.vertebralisler tarfından oluĢturulan a.basilarisin dalları olan a.cerebri
posterior dextra ve sinistra ile birleĢerek Willis poligonunu oluĢturur.
Willis poligonu, beynin beslenmesinde büyük öneme sahiptir.

24



A.ophthalmica: A. carotis internadan çıkar ve orbitaya gider. Göz
küresinin beslenmesini sağlar.

Resim 2.6: A. carotis interna ve beynin kanlanması (willis poligonu)

Resim 2.7: Beynin kanlanması( sağ hemisferin iç yandan görünüĢü)
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2.2.1. BaĢ ve Boyun Arterlerinin Arteriografide Görüntüsü

Resim 2.8: Boyun arterlerinin A-P arteriogramı (DSA)

Resim 2.9: Eksternal karotis arterin lateral arteriogramı
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Resim 2.10: Ġnternal karotis arterin A-P arteriogramı

Resim 2.11: Ġnternal karotis arterin lateral arterigramı (sol)
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Resim 2.12: Vertebral arterin A-P arteriogramı

Resim 2.13: Vertebral arterin lateral arterigramı
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2.3. Üst Ekstremitelerin Arteryel Kanlanması
Üst tarafın kanlanması, a. subclavianın dalları tarafından sağlanır.


A.subclavia: Sağda truncus brachiocephalicus, solda arcus aortaeden çıkar.
Her bir a.subclavia, yukarıya, arkaya ve dıĢyana doğru bir gidiĢle claviculanın
ortası hizasına kadar ilerler. A.subclavia, claviculanın dıĢ kenarından sonra
a.axillaris olarak uzanır.

Resim 2.14: Subclavian arter

A. subclavianın dalları Ģunlardır:


A.vertebralis: (vertebral arter) A.subclaviadan çıkarak yukarıya doğru
uzanan ilk daldır. Boyun omurlarının transvers çıkıntılarının delikleri
içinden ilerler for. magnumdan kafa boĢluğuna girer ve beynin
kanlanmasına katılır (Resim 2.5,2.6).

Göğüs ön duvarını (a.thoracica interna, a.intercostales anterior), boyun ve scapula
bölgesine besleyen dalları vardır.


A.axillaris: (koltuk altı atardamarı) A.subclavianın klaviculanın dıĢyan kenarından sonraki devamıdır. Koltuk altı çukurunda yer alır.
M.pectoralis majörun alt dıĢ kenarı hizasında a.brachialis olarak devam
eder.
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A.brachialis: (kol atardamarı) A.axillarisin devamı olup, tansiyon
çoğunlukla bu arterden ölçülür. A.brachialis, dirsek ön bölgesinde, dirsek
eklemi hizasının 1cm aĢağısında a.radialis ve a.ulnaris denen uç dallarına
ayrılır.
o
A.radialis: (radial arter) Ön kolun dıĢ yanında uzunlamasına
seyreder. El bilek eklemine ulaĢmadan önce ön kolun alt
bölümünde çok yüzeyel seyreder. Bu nedenle nabız genellikle bu
arterden alınır. A.radialis, I. ve II. metakarpların arasından avuç
içine girerek arcus palmaris profundus denen arter yayını
oluĢturur. Bu arter yayından aa. metacarpales palmares ve a.
.digitales dorsales çıkar.
o
A.ulnaris: (ulnar arter) Ön kolun iç yanında uzunlamasına
seyreder. A.radialisten daha kalın bir uç dal olup avuç içine girerek
burada arcuĢ palmaris superficialis denen arter yayını oluĢturur.
Bu arter yayından eli besleyen 3 adet aa. digitales palmares
communes, bunlardan da parmak kökleri hizasında ikiĢer adet aa.
digitales palmares propriae çıkar.

Resim 2.15: Sağ üst ekstremite arterleri ( önden görünüĢ)
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Resim 2.16: Sol el arterleri a) palmar yüz, b) dorsal yüz

2.3.1. Üst Ekstremite Arterlerinin Arteriografide Görüntüsü

Resim 2.17: Omuz ve kol bölgesi arteriogramı
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Resim 2.18: Kol ve ön kol bölgesi arteriogramı
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Resim 2.19: Kol bölgesi arteriogramı

Resim 2.20: El bölgesi arteriogramı
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2.4. Göğsün Arteryel Kanlanması
Göğüsün arteryel kanlanması, baĢta aorta thoracica olmak üzere a.subclavia ve
a.axillaristen çıkan bazı dallar ile sağlanır. Aorta thoracicadan ayrılan arterler Ģunlardır
(Resim 2.4).







Rr. Bronchiales: (bronĢial arterler) BronĢları ve akciğerleri besleyen
arterlerdir.
Rr. oesophageales :(özofageal arterler) Özofagusu besleyen arterlerdir
Rr. Mediastinales: (mediastinal dallar) Mediastinumdaki lenf bezleri ve
gevĢek bağ dokusunu besleyen arterlerdir.
Aa. intercostales posteriores : (arka interkostal arterler) Dokuz çift arter
olup interkostal aralıklarda seyreden arterlerdir.
Aa. phrenicae superiores: Diafragmanın kanlanmasına katılan arterlerdir.
A.subcostalis: (subkostal arter) Onikinci kaburganın altında ona paralel
olarak uzanan arterlerdir.

2.5. Karnın Arteryel Kanlanması
Karın organları ve karın duvarının arteryel kanlanması, aorta descendensin ikinci
bölümü olan aorta abdominalisten çıkan arterler ile sağlanır.

Resim 2.21: Karın aortundan ayrılan arterler
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Aorta abdominalisten ayrılan arterler Ģunlardır.


Truncus coeliacus (çöliak kütük): Hiatus aorticusun hemen altında karın
aortunun ön yüzünden çıkan 1 - 2 cm uzunlukta bir kütüktür. Üç ana dalı
vardır. Bunlar:




A.gastrica sinistra: Çöliak kütüğün en küçük dalı olup midenin
beslenmesine katılır.
A.lienalis: (splenica) Çöliak kütüğün en kalın dalı olup dalağa gider.
Ayrıca pankreası besleyen dallar (a.pancreatica) verir.
A.hepatica communis: Çöliak kütükten ayrıldıktan sonra sağa doğru
uzanır ve iki uç dala ayrılır. Bunlardan a.hepatica propria, karaciğerin
esas besleyici arteridir. A.gastroduodenalisten midenin büyük kurvaturu,
pankreas, duodenum ve böbreküstü bezini besleyen dallar çıkar.

Resim 2.22: Çöliak arter ve dalları



A.mesenterica superior: (üst mezenterik arter) Çöliak kütüğün yaklaĢık 1
cm aĢağısından çıkar. A.mesenterica superiordan, çekum, çıkan kolon ve ince
bağırsakları
kanlandıran
arterler
(a.pancreaticoduodenalis
inferior,
aa.jejunales, aa.ileales, a.colica media, a.colica dextra ve a.ileocolica) çıkar.
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Resim 2.23: Üst mezenterik arter ve dalları



A.mesenterica inferior: (alt mezenterik arter) L3 ve L4 arası hizasından
çıkar. Alt mezenterik arterden inen ve sigmoid kolon ile rektumu kanlandıran
atardamarlar (a.colica sinistra, aa. sigmoideae ve a.rectalis superior) çıkar.

Resim 2.24: Alt mezenterik arter ve dalları
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Aorta abdominalisin dıĢ yan yüzlerinden çift olarak a.renalis, a.suprarenalis media ve
a.testicularis veya ovarica çıkar.




A.renalis: L1 - 2 düzeyinden çıkar. Aorta abdominalisin en büyük çift dalı
olup böbreği kanlandırır.
A.suprarenalis media: Böbreküstü bezinin kanlanmasını sağlar.
A.testicularis : (kadında a.ovarica) Ġnce, uzun bir arter olup testise gider.

Aorta abdominalisten karın duvarı yapılarına giden üç grup dal çıkar. Bunlar:




Aa. phrenicae inferiores: Diafragmaya gider. Bu arterlerden, böbreküstü
bezlerine giden arterler (a.suprarenalis superior) çıkar.
Aa. lumbales: Aorta abdominalisin arka yan yüzünden çıkan 4 çift arterler
olup karın arka duvarını besler.
A.sacralis mediana: Aortanın iki dala ayrılarak sonlandığı yerden çıkar ve
sakrumun ön yüzünü besler.

2.5.1. Karın Arterlerinin Arteriografide Görüntüsü

Resim 2.25: Abdominal aortagram, A-P
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Resim 2.26: Çöliak arteriogram, A-P

Resim 2.27: Üst mezenterik arteriogram, A-P
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Resim 2.28: Alt mezenterik arteriogram, A-P

2.6. Pelvisin Arteryel Kanlanması
L4 hizasında, aorta abdominalisin sonlanmasıyla ayrılan a.iliaca communis dextra ve
a.iliaca communis sinistra sakroiliak eklem hizasında a.iliaca externa ve a.iliaca interna
olarak iki uç dala ayrılır. A.iliaca interna pelvisin, a.iliaca externa ise alt tarafın kanlanmasını
sağlayan arterleri verir.
A.iliaca internanın organları kanlandıran önemli dalları Ģunlardır.






Aa. vesicales: Mesaneyi besler.
A.rectalis media: Rectumu besler.
A.pudenda interna: Rectum, penis ve perineye giden dallar verir.
A.uterina :(kadında) Uterusu besler.
A.duc. deferentis: (erkekte) Duc. deferensi ve epididimisi besler.

A.iliaca internanın pelvis duvarı yapılarına giden önemli dalları Ģunlardır.


A.glutea superior ve A.glutea inferior: Gluteal kasların beslenmesine katılır.
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Resim 2.29: Pelvis arterleri (sağ dıĢ yandan görünüĢ)

2.6.1.Pelvis Arterlerinin Arteriografide Görüntüsü

Resim 2.30: Pelvis arteriogramı, A-P
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2.7. Alt Ekstremitelerin Arteryel Kanlanması
Sakroiliak eklem hizasında a.iliaca communisten ayrılan a.iliaca externa, karın ön
duvarını besleyen a.epigastrica inferior ve a.circumflexa ilium profunda olarak adlandırılan
iki küçük dalını verdikten sonra, kasık bağı hizasında a.femoralis olarak devam eder.


A.femoralis: Kasık bağından diz ardına kadar devam eder. Karın ön duvarı
(a.epigastrica superficialis), kasık ve dıĢ genital organları besleyen üç
yüzeysel; uyluk bölgesini besleyen iki derin dal verdikten sonra a.poplitea
olarak uzanır.

Resim 2.31: Femoral arter



A. poplitea: A.femoralis diz ardı çukurunda (fossa poplitea) a.poplitea adını
alır. Popliteal kasın alt kenarında a.tibialis anterior ve a.tibialis posterior
olmak üzere iki uç dala ayrılır.
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Resim 2.32: Popliteal arter




A.tibialis anterior: Bacağın ön bölgesini besler. Tibia ve fibula arasından
geçerek bacağın ön bölgesine geçen arter, ayak sırtında a.dorsalis pedis
olarak uzanır.
A.tibialis posterior: Bacağın arka bölgesinde yer alan arter, bacağın arka
bölgesini besler. BaĢlangıç bölümünde ayrılan a.fibularis dalı, bacağın dıĢ
yan kısmını besler. A.tibialis posterior, ayak tabanında a.plantaris lateralis
ve medialis olarak adlandırılan iki uç dala ayrılır. Bu arterler, a.dorsalis
pedisin ayak tabanına geçen dalı ile beraber arcus plantarisi oluĢturur. Arcus
plantaristen, aa. metatarseae plantares (metatarslar arası aralığında dört adet
dal) ve aa. digitales plantaresler (parmakların iç yan ve dıĢ yanındaki
arterler) çıkar.

Resim 2.33: Bacak arterleri
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Resim 2.34: Ayak sırtı ve ayak tabanı arterleri (sağ )

2.7.1. Alt Ekstremite Arterlerinin Arteriografide Görüntüsü

Resim 2.35: Pelvis ve femoral bölge anjiogramı
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Resim 2.36: Diz bölgesi anjiogramı

Resim 2.38: Bacak bölgesi anjiogramı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Arterlerin anatomisini ve direkt radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt ediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Aortun bölümlerini resimde gösteriniz.

 Aort kemerinden
resimde gösteriniz.

ayrılan

 Aortun
bölümlerini
inceleyebilirsiniz.

posterde

 Aort kemerinden ayrılan
posterde inceleyebilirsiniz.

arterleri

arterleri
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 Aort kemerinden ayrılan
radyogramda gösteriniz.

arterleri

 Aort
kemeri
inceleyebilirsiniz.

 BaĢ ve boynun kanlanmasını sağlayan  Arterlerin adlarını
arterleri sıralayınız.
edebilirsiniz.
 A.carotis externanın dallarını resimde
gösteriniz.

arteriogramını

yazarak

tekrar

 Beyni kanlandıran arterleri
modelinde inceleyebilirsiniz.

beyin

 A.carotis interna ve beynin kanlanmasını
sağlayan arterleri resimde gösteriniz.
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 Boyun
arterlerini
gösteriniz.

arteriogramda

 Eksternal karotis arterin
arteriogramda gösteriniz.

 Ġnternal
karotis
arterin
arteriogramda gösteriniz.

 Boyun
bölgesi
inceleyebilirsiniz.

arteriogramını

 Karotis
arter
inceleyebilirsiniz.

arteriogramını

 Karotis
arter
inceleyebilirsiniz.

arteriogramını

dallarını

dallarını
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 Vertebral arterin dallarını arteriogramda
gösteriniz.

 Vertebral
arter
inceleyebilirsiniz.
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arteriogramını

 Üst ekstremitenin kanlanmasını sağlayan
arterleri resimde gösteriniz.

 Omuz bölgesi arteriogramnda arterleri
gösteriniz.

 Omuz
bölgesi
inceleyebilirsiniz.
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arteriogramını

 Kol ve ön kol bölgesi arteriogramında
arterleri gösteriniz.

 Kol ve ön kol bölgesi arteriogramını
inceleyebilirsiniz.

 El bölgesi
gösteriniz.

arteriogramında

arterleri

 El
bölgesi
inceleyebilirsiniz.
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arteriogramını

 Göğsün kanlanmasını sağlayan arterleri
sıralayınız.
 Aorta abdominalisten ayrılan arterleri
resimde gösteriniz.

 Karın aortundan ayrılan arterleri
posterde ve modelde inceleyebilirsiniz.

 Abdominal
gösteriniz.

aortagramda

arterleri

 Abdominal
aorta
inceleyebilirsiniz.
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anjiogramını

 Çöliak
arterin
gösteriniz.

dallarını

resimde

 Çöliak arterin dallarını
modelde inceleyebilirsiniz.

resim

ve

 Çöliak arteriogramda arterleri gösteriniz.

 Çöliak
arter
inceleyebilirsiniz.

arteriogramını

 Üst mezenterik arteriogramda arterleri
gösteriniz.

 Üst mezenterik
inceleyebilirsiniz.
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arter

anjiogramını

 Alt mezenterik arteriogramda arterleri
gösteriniz.

 Alt mezenterik arter
inceleyebilirsiniz.
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arteriogramını

 Pelvis arterlerini resimde gösteriniz.

 Pelvis
arterlerini
inceleyebilirsiniz.

 Pelvis
arteriogramında
gösteriniz.

posterde

arterleri

 Pelvis
bölgesi
inceleyebilirsiniz.
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arteriogramını

 Alt ekstremite
gösteriniz.

arterlerini

resimde

 Alt ekstremite arterlerini
inceleyebilirsiniz.

posterde

 Femoral bölge arteriogramında arterleri
gösteriniz.

 Femoral
bölge
inceleyebilirsiniz..
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arteriogramını

 Diz bölgesi arteriogramında arterleri
gösteriniz.

 Diz
bölgesi
inceleyebilirsiniz.

arteriogramını

 Bacak
bölgesi
inceleyebilirsiniz.

arteriogramını

 Bacak bölgesi arteriogramında arterleri
gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Aortanın, sol ventrikülünden çıktıktan sonra yukarı ve sağa doğru yükselen 5-6 cm
uzunlukta olan ilk bölümüne,…………………………….adı verilir.

2.

A.carotis communis,……. düzeyinde a.carotis externa ve a.carotis interna olarak iki
uç dalına ayrılır.

3.

A.carotis interna kafatası boĢluğuna girdikten sonra birçok küçük dalın yanında
beynin beslenmesinde önemli olan, ……………………………adında iki artere
ayrılır.

4.

A.subclavia, claviculanın dıĢ kenarından sonra ……………… olarak uzanır.

5.

A.brachialis, dirsek ön bölgesinde, dirsek eklemi hizasının 1 cm aĢağısında
……………. ve……………….. denen uç dallarına ayrılır.

6.

Aorta abdominalis, L4 hizasında …………………. ve ……………………adı verilen
iki artere ayrılarak sonlanır.

7.

Bacağın ön bölgesini besleyen a.tibialis anterior tibia ve fibula arasından bacağın ön
bölgesine geçer ve ayak sırtında………………….. olarak uzanır.

8.

Koroner arterler (a.coronaria dextra ve sinistra) aortun …………………..adı verilen
bölümünden çıkar.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
9.

( ) A.carotis communis sağda truncus brachiocephalicus, solda doğrudan arcus aortaeden
çıkar.

10.

( ) Üst tarafın kanlanması, a. subclavianın dalları tarafından sağlanır.

11.

( ) A.ulnaris ön kolun iç yanında uzunlamasına seyrettikten sonra avuç içine girerek
burada arcus palmaris profundus denen arter yayını oluĢturur.

12.

( ) Diafragmanın kanlanmasını sağlayan Aa.phrenicae superiores aorta thoracicadan
ayrılır.
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13.

( ) L 1 - 2 düzeyinden çıkan a.renalis, aorta abdominalisin en büyük çift dalı olup
böbreği kanlandırır.

14.

( ) A.iliaca internadan alt tarafın kanlanmasını sağlayan arterler ayrılır.

15.

( ) A.tibialis posterior, ayak tabanında a.plantaris lateralis ve medialis olarak adlandırılan
iki uç dala ayrılır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Venlerin anatomisini
edebileceksiniz.

ve

direkt

radyografilerinde

anatomik

yapıyı

ayırt

ARAġTIRMA


Venografilerin çekim amaçlarını ve çekim tekniğini araĢtırınız.

3. TOPLARDAMARLAR (VENAE)
Venalar, (toplardamarlar, V.) kapiller düzeyden aldıkları kanı kalbe götüren
damarlardır. Venaların duvarları, arterlere göre daha ince olmakla beraber, arterlerde olduğu
gibi üç katmanlı bir duvar yapısına sahiptir. Venlerde kanın geri dönüĢünü engelleyen,
valvula venosa adı verilen kapakçıklar vardır. Venler yüzeyel ve derin olmak üzere iki
grupta incelenir. Derin venler, arterlerin her iki yanında seyreder ve aynı adı alırlar. Yüzeyel
venler, deri altında yüzeyel fasya içinde bulunur. Venler arasında çok yaygın anastomazlar
mevcuttur.
Vücudumuzda v.cava superior, v.cava inferior, v.portae hepatis ve v.pulmonales
olmak üzere dört büyük ven vardır.

3.1. Vena Cava Superior
V.cava superior (üst ana toplardamar), diafragma üstünde kalan (kalp hariç) baĢboyun, göğüs ve üst ekstremitelerin venöz kanının toplandığı 6 - 8 cm uzunluğunda, 2 -2,5
cm çapında büyük bir toplardamardır. Sağ atriuma açılan v.cava superior kapakçık içermez.
Vena cava superiorun oluĢması Ģöyledir.




BaĢ ve boynun venöz kanını toplayan v.jugularis interna ile üst ekstremitenin
venöz kanını toplayan v.subclavianın, claviculanın sternal ucunun dısvanı
hizasında birleĢmesiyle sağ-sol brakiosefalik ven (v.brachiocephalica dextra et
sinistra) meydana gelir. V.jugularis interna ile v. subclavianın birleĢme yerine,
angulus venosus (prigoff açısı) denir.
Sağ-sol iki brakiosefalik ven de sağ I.kostanın sternal ucunun arkasında
birleĢerek vena cava superioru oluĢturur.
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Resim 3.1: Vena cava superiora katılan venler

Resim 3.2: Vena cava superior venogramı
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Resim 3.3: Vücuttaki venler

Vena cava superiora katılan baĢ, boyun venleri, üst ekstremite venleri ve göğüs venleri
bölgesel olarak incelenecektir.

3.1.1. BaĢ-Boyun Venleri
BaĢ-boyun venleri; boyun venleri, baĢın dıĢ venleri ve baĢın iç venleri olarak ele
alınır.

3.1.1.1. Boyun Venleri
Boyun bölgesinin venöz kanı,
v.vertebralislerle toplanır (Resim 3.1).

v.jugularis
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externa,

v.jugularis

interna

ve





V.jugularis externa: (boyun dıĢ toplardamarı) Kafanın dıĢ kısmının ve
yüzün derin plandaki venöz kanını toplar. Stemo-kleidomastoid kasın dıĢ
yüzünü çaprazlayarak aĢağıya yönelen ven, v.subclavia veya pirogoff açısına
dökülür.
V. Jugularis interna: (boyun iç toplardamarı) Kafa içi, kafa dıĢı ile boynun
venöz kanını toplar. Juguler delik hizasından baĢlar, boyun damar sinir
paketinde içinde seyreder. V.jugularis interna aĢağıda v.subclavia ile
birleĢerek brakiosefalik venin oluĢumuna katılır. Yutak venleri, yüz veni, dil
veni, tiroid bezinin üst ve orta venleri ile dura mater ven sinüsleri v.jugularis
internaya katılır.

3.1.1.2. BaĢın DıĢ Venleri



Yüz ve saçlı derinin venöz kanı v.facialis, v.retromandibularis, v.occipitalis ve
v.auricularis posteriorda toplanır. Bu venler sonunda, direkt veya indirekt
olarak v.jugularis internaya katılır.
Kafatası kemiklerinin venöz kanını toplayan diploik venler (vv. diploicae) ve
emissar venler (vv. emissariae) birbirleriyle bağlantılara sahip olup duramater
ven sinüsleri ile saçlı deri venleri arasında köprü ödevi görür.

Resim 3.4: BaĢın dıĢ venleri

3.1.1.3. BaĢın Ġç Venleri
BaĢın iç venleri, dura mater ven sinüsleri (sinüs durae matris) ile beyin venleridir. (vv.
cerebri)
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Dura mater ven sinüsleri: (sinüs durae matris): Beynin dıĢ zarı olan
duramaterin iki yaprağı arasında meydana gelen bazı ven aralıklarıdır.
Duramater sinüsler kapakçık ve düz kas içermez. Duramater ven sinüslerinin
topladığı kan, v. jugularis internaya drene olur.
Beyin venleri: Beynin venöz kanını toplayan venlerdir. Bu venler ince duvarlı
olup kapakçık içermezler. Beyin venleri, dura mater ven sinüslerine açılırl.

Resim 3.5: Duramater ven sinusleri

3.1.1.4. BaĢ ve Boyun Venlerinin Venografide Görüntüsü

Resim 3.6: BaĢ venleri venogramı A-P
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Resim 3.7: BaĢ venleri venogramı lateral

3.1.2. Üst Ekstremite Venleri
Ekstremite venleri, derin ve yüzeyel (v.profunda ve v.superficialis) olmak üzere iki
konumda seyreder. Derin ve yüzeyel venler en sonunda ana toplardamarların oluĢumuna
katılan büyük venlere ulaĢır. Ust ekstremitelerin venöz kanı iki önemli vende toplanır; bunlar
v.subclavia ve v.axillaristir.




V.subclavia: A.subclaviaya eĢlik eden v.subclavia, arterin ön-altında yer alır.
Birinci kostanın dıĢ kenarından sternoklavikuler eklemin 2 cm dıĢyanına kadar
uzanır. Burada v.jugularis interna ile birleĢerek brakiosefalik venin oluĢumuna
katılır.
V.axillaris: Koltuk altı çukurunda bulunur; Birinci kostanın dıĢ kenarında
v.subclavia adını alır.
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Resim 3.8: Üst ekstremite venleri

Üst tarafın derin ve yüzeyel venleri periferden merkeze doğru sıra ile incelenecektir.

3.1.2.1. Üst Ekstremitenin Derin Venleri
Avuç içindeki derin toplardamar ağının (arcus venosus palmaris profundus) dıĢ
yanından baĢlayan iki v.radialis a.radialise, iç yanından baĢlayan iki v.ulnaris a.ulnarise
eĢlik ederek seyreder. Bu venler kolda. a.brachialise eĢlik eden iki v.brachialisi oluĢturur.
V.brachialisler, v.basilicaya veya doğrudan v.axillarise açılır.

Resim 3.9: Omuz venleri
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3.1.2.2. Üst Ekstremitenin Yüzeyel Venleri
Önkol ve kolun yüzeyel venleri Ģunlardır.





V.cephalica: El sırtı toplardamar ağının (arcus venosus palmaris superficialis)
dıĢ tarafından baĢlar. Önkolun ve kolun dıĢ kısmının venöz kanını toplayan
ven kolun dıĢ tarafında ilerleyerek v.axillarise dökülür.
V.basilica: El sırtı toplardamar ağının iç tarafından baĢlar. Önkol ve kolun iç
tarafında ilerleyerek v.axillaris olarak uzanır.
V.mediana cubiti: Sefalik ve bazilik venler arasında oblik seyreden vendir.
V.mediana antebrachii: El sırtı ve avuç içi yüzeyel toplardamar ağından
gelen dallarca oluĢturulan bu ven, önkolun ön bölgesinin ortasında ilerler;
damar, dirsek ön bölgesinde v.mediana cephalica denilen dalı sefalik vene,
v.mediana basilica denilen dalı ile bazilik vene bağlanır; böylece bu bölgede
bir "ven M"si oluĢur. V.mediana antebrachii bazen bulunmayabilir.

Resim 3.10: Üst ekstremite yüzeyel venleri (sol)
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Resim 3.11: Üst ekstremite yüzeyel venlerinin variasyonları (sol)

3.1.2.3. Üst Ekstremite Venlerinin Venografide Görüntüsü

Resim 3.12: Üst ekstremite aksilla venogramı
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Resim 3.13: Üst ekstremite kol ve ön kol venogramı

3.1.3. Göğüs Venleri
Toraks duvarının ve toraks boĢluğunda yer alan birçok organın venöz kanı, v.azygos
ve v. hemiazygos vasıtasıyla toplanır.




V.azygos: göğüs boĢluğunun sağ arka bölümünde, omurganın sağında ona
paralel olarak uzanan tek vendir. Sağ taraf v.intercostales posteriores, v.
bronchiales, v. oesophageales bu vene katılırlar. V.azygos da v.cava superiora
açılır.
V.hemiazvqos: Omurganın sol tarafında bulunan iki vendir. V.azygosa benzer
Ģekilde sol taraf v.intercostales posteriores, v. bronchiales, v. oesophageales
bu veni meyadana getirir. Bu vende v. azygosa katılır.
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Resim 3.14: Göğüs venleri

Resim 3.15: V.azygos venogramı

3.2. Vena Cava Ġnferior ve Karın, Pelvis ve Alt Ekstremite Ven
Kanının Toplanması
V.cava inferior; (alt ana toplardamar) karın duvarı ve organları, pelvis duvarı ve
organları ile alt ekstremitelerin venöz kanının toplandığı 20 cm uzunluğunda 3-4 cm çapında
ana toplardamardır. Vücudun en geniĢ çaplı venidir. Vena cava inferior alt ekstremite ve
pelvisin venöz kanını toplayan sağ sol iki v.iliaca communisin L5 hizasında birleĢmesi ile
oluĢur. Karın boĢluğunda, aorta abdominalisin sağ tarafında omurganın önünde ilerleyerek
diaphragmadaki foramen vena cavadan geçer (T8 düzeyinde) ve atrium dextrumda sonlanır.
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V.cava inferiora karın boĢluğunda katılan venler Ģunlardır.







V.lumbales: Bel toplardamarları olup aynı addaki 4 çift artere eĢlik eder.
V.testicularis: (kadında v.ovarica) Sağda direkt olarak v. cava inferiora
açıldığıı halde, solda v.renalise katılarak onun vasıtasıyla v.cava inferiora
katılır.
V.renales: Böbreklerin venöz kanını toplar. Sol v. renalis daha uzundur.
V.suprarenalis dextra: Sağ böbreküstü bezinin kanını VCI 'a taĢır. Sol
suprarenal ven v.renalis sinistraya katılır.
V.hepaticae: Karaciğerin venöz kanını toplar. VCl'a dökülen en büyük
visseral vendir.
V.phrenicae inferiores: Diyafragmanın venöz kanını toplar. Aynı addaki
arterlere eĢlik eder.

Resim 3.16: V.cava inferiora katılan venler
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Resim 3.17: V.cava inferior venogramı

3.2.1. Vena Porta Hepatis
V.portae hepatis (kapı toplardamarı), karın içindeki tek olan organların venöz kanını
toplayan venlerin katılımı ile oluĢur. V.portae, sindirim kanalından aldığı besinle yüklü kanı
karaciğere taĢır. V.portae hepatis karaciğere girdikten sonra kapiller (sinuzoidal) düzeyde
sonlanır. Karaciğer sinuzoidleri düzeyinden sonra oluĢan v.centralisler birleĢerek büyük
venleri, bu venlerde son olarak v. hepaticayı meydana getirir. v.hepatica vena cava inferiora
katılır.
V.portae hepatise katılan venler Ģunlardır.





V.mesenterica superior: Ġnce bağırrsaklar ile kalın bağırsakların proksimal
bölümü nün (caecum, colon ascendens, colon transversum) venöz kanını
toplar.
V.splenica: (v.lienalis) Dalak, pancreas ve midenin bir kısım venöz kanını
toplar.
V.mesenterica inferior: Kalın bağırsakların distal bölümünün (colon
descendens, colon sigmoideum, rectum) venöz kanını toplar. V.mesenterica
splenik vene katılır.
V.gastrica dextra ve sinistra: Aynı addaki arterlere eĢlik eder. Bu iki ven
direkt olarak v.pota hepatise açılır.
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Resim 3.18: Vena porta hepatis

Resim 3.19: Spleno-portogram A-P

3.2.2. Pelvis ve Alt Ekstremite Venleri
Pelvis ve dıĢ genital organların venöz kanını, v.iliaca interna toplar. Alt
ekstremitelerin venöz kanını ise v.iliaca externa toplar. Her bir taraftaki v.iliaca interna ve
externa sakroiliak eklem hizasında birleĢerek v.iliaca communis dextra ve sinistrayı
oluĢturur. Sakroiliak eklemden L5 hizasına kadar uzanan sağ sol ana iliak venler burada
birleĢerek vena cava inferioru oluĢturur.
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Resim 3.20: Pelvis venleri

3.2.2.1. Alt Ekstremite Derin Venleri
Alt ekstremite venleri de üst ekstremitelerde olduğu gibi derin ve yüzeyel venler
olarak ele alınır. Ayaktan baĢlayan derin venler, periferden merkeze doğru Ģunlardır.




V. tibialis anterior ve posterior: Aynı addaki atardamarların yanında
seyreder.
V. poplitea: Diz ardı çukurunda a.poplitea ile bacak sinirinin arasındadır. V.
femoralis olarak devam eder.
V.femoralis: A. femoralise eĢlik eden bu ven, diz ardı çukurundan kasık
bağının ( lig. Ġnguinale ) altına kadar uzanır ve burada v. iliaca externa adını
alır.
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Resim 3.21: Alt ekstremite venleri

3.2.2.2. Alt Ekstremite Yüzeyel Venleri
Ayak parmaklarının venöz kanını dorsal yönde v. digitales dorsales pedis taban
yönünde ise v. digitales plantares toplar. Ayak parmak sırtındaki parmak venleri birleĢerek
v.metatarsales dorsalaes pedisi, taban yönündeki parmak venleri ise birleĢerek v.metatarsales
plantaresi oluĢturur. Bu venler de birleĢerek ayak sırtında ve tabanında birer toplardamar ağı
oluĢturur. Ayak sırtındaki toplardamar ağına, arcus venosus dorsalis pedis, ayak
tabanındaki toplardamar ağına ise arcus venosus plantaris denir.
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Resim 3.22: Ayak venleri

Arcus venosus dorsalis pedisin iç ve dıĢ uçlarından alt tarafın iki büyük yüzeyel veni
baĢlar.




V.saphena manga: (büyük safen veni) Vücudun en uzun venidir. Ayak sırtı
toplardamar ağının iç yan kenarından baĢlar. Tibianın alt ucundaki malleolus
medialisin önünden geçerek yukarı yönelir. Bacak iç yan yüzeyel venlerinin
çoğunu alarak kasık bağının hemen altında v. femoralise katılır.
V.saphena parva: (küçük safen veni) Ayak sırtı toplardamar ağının dıĢ yan
kenarından baĢlar. Fibulanın alt ucundaki malleolus lateralisin arkasından
dolanıp bacak arka yüzüne geçer ve v. popliteaya katılır.

75

Resim 3.23: Alt ekstremite yüzeyel venleri

3.2.2.3. Alt Ekstremite Venlerinin Venografide Görüntüsü

Resim 3.24: Alt ekstremite venogramı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

Venlerin anatomisini ve direkt radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt ediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Vena cava superiora katılan venleri resimde
gösteriniz.

 V.cava superiora katılan venleri
posterde inceleyebilirsiniz.

 V.cava superior
gösteriniz.

venogramında

venleri

 VCS
venografisinin
tekniğini araĢtırabilirsiniz.
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çekim

 BaĢın dıĢ venlerini resimde gösteriniz.

 BaĢ
venlerini
inceleyebilirsiniz.

posterde

 BaĢ venogramında venleri gösteriniz.

 BaĢ venleri venogramının çekim
tekniğini araĢtırabilirsiniz.
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 Üst ekstremite venlerini resimde gösteriniz.

 Üst ekstremite venlerini posterde
inceleyebilirsiniz.

 Üst
ekstremite
gösteriniz.

venogramında

venleri

 Üst
ekstremite
inceleyebilirsiniz.
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venogramını

 Göğüs venlerini resimde gösteriniz.

 V.cava inferiora katılan venleri resimde
gösteriniz.

 V.cava inferiora katılan venleri
posterde inceleyebilirsiniz.

 V.cava inferior
gösteriniz.

venogramında

venleri

 VCĠ venografinin çekim tekniğini
araĢtırabilirsiniz.
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 V.porta hepatisi oluĢturan venleri resimde
gösteriniz.

 Spleno-portogramda venleri gösteriniz.

 Splenoportografinin
tekniğini araĢtırabilirsiniz.

çekim

 Alt ekstremite venlerini resimde gösteriniz.

 Alt ekstremite venlerini posterde
inceleyebilirsiniz.
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 Alt
ekstremite
gösteriniz.

venogramında

venleri

 Alt
ekstremite
inceleyebilirsiniz.
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venogramını

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

V.jugularis interna ile v. subclavianın birleĢme yerine,………………………… denir.

2.

Beynin dıĢ zarı olan duramaterin iki yaprağı arasında meydana gelen ven
aralıklarına,……………………..denir.

3.

El sırtı toplardamar ağının iç tarafından baĢlayıp önkol ve kolun iç tarafında
ilerleyerek v.axillaris olarak uzanan vene, …………………………………..adı verilir.

4.

Vena cava inferior, alt ekstremite ve pelvisin venöz kanını toplayan sağ sol iki v.iliaca
communisin…………. hizasında birleĢmesi ile oluĢur.

5.

Pelvis ve dıĢ genital organların venöz kanını v…………………. toplar.

6.

V.femoralis, a. femoralise eĢlik ederek diz ardı çukurundan kasık bağının altına kadar
uzanır ve burada……………………. adını alır.

7.

Ayak parmaklarının venöz kanını dorsal yönde………………………..,taban yönünde
ise………………..……………….toplar.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
8.

( ) Sağ-sol iki brakiosefalik ven de sağ I.kostanın sternal ucunun arkasında birleĢerek
vena cava superioru oluĢturur.

9.

( ) Koltuk altı çukurunda yer alan v.axillaris birinci kostanın dıĢ kenarında
v.brachialis adını alır.

10.

( ) V.radialis ve v.ulnaris üst ekstremitenin derin venleridir.

11.

( ) V.portae hepatis karın içindeki çift olan organların venöz kanını toplayan venlerin
katılımı ile oluĢur.

12.

( ) V.saphena parva vücudun en uzun venidir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4

AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4

Lenf sisteminin anatomisini ve direkt radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt
edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Lenfanjiografilerin çekim amacını ve çekim tekniğini araĢtırınız.

4. LENFATĠK SĠSTEM
Lenfatik sistem (systema lymphoideum) hücreler arası sıvı ile kan kapillerlerine
geçemeyen plazma proteinleri ve büyük moleküllü maddelerin venöz yatağa taĢınmasını
sağlayan bir drenaj sistemidir. Genel dolaĢımla arteriyel kapillerlerden hücreler arası boĢluğa
sızan ve kan kapillerlerine geçemeyen doku sıvısına lenfa denir. Lenfatik dolaĢım günde 2-4
litre kadar lenfanın venöz dolaĢıma katılmasını sağlar. Ayrıca lenfatik sistem vücüdun
savunmasında görev alır ve yağların incebağırsaklardan lenf kılcalları vasıtasıyla emilimini
sağlar. Lenfatik sistem lenf düğümleri, lenf organları ve lenf damarlarından oluĢur.

4.1. Lenf Düğümleri (Nodus Lymphaticus)
Lenf düğümleri lenf damarları boyunca dizilmiĢ bütün vücutta bulunan çapları 1 - 25
mm boyutlarında, kapsüllü, oval veya böbrek Ģeklinde yapılardır. Lenf sıvısıyla lenf
düğümlerine gelen zararlı organik ve inorganik maddeler süzülür. Bir filtre gibi fonksiyon
gören lenf düğümleri aynı zamanda lenfosit kaynağıdır. Lenf düğümleri yabancı maddelere
karĢı hücresel ve hümoral yanıt oluĢturarak vücudun savunma mekanizmasında rol alır. Lenf
düğümlerinden, temizlenmiĢ olarak çıkan lenfa, lenf düğümüne ulaĢtığı andan daha çok
lenfosit ve daha zengin bir antikor oranına sahiptir.
Lenf düğümlerinde afferent damarların girip efferent damarların çıktığı kısma hilum
adı verilir. Herbir lenf düğümü, bağ dokudan yapılmıĢ bir kapsül ile sarılmıĢtır. Bu kapsül
lenf düğümü içerisine bölmeler gönderir. Lenf düğümleri dıĢta korteks, içte medulladan
meydana gelir. Kortekste lenf follikülleri, medullada kordonlar oluĢturmuĢ lenfoid doku
bulunur.

84

Resim 4.1: Lenf nodülü

Resim 4.2: Lenfatik sistem
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Vücudumuzdaki lenf düğümleri, baĢ-boyun, göğüs, üst taraf, alt taraf, karın ve pelvis
lenf düğümleri olmak üzere incelenir.


BaĢ ve boyun lenfatikleri: Ġnsan vücudunda mezenter lenf düğümlerinden
sonra en kalabalık lenf düğümü topluluğu baĢ ve boyunda bulunur. Bu lenf
düğümleri oksipital, mastoid, parotid, fasial, submental ve submandibuler,
supraklavikuler ve skalen lenf düğümleridir.

Resim 4.3: BaĢ ve boyun lenf düğümleri


Göğüs lenfatikleri: Göğüs duvarı lenfatikleri parietal, göğüs boĢluğunda
bulunan organların yakınındaki lenf düğümleri de visseral grubu oluĢtururlar.

Resim 4.4: Göğüs lenf düğümleri


Üst taraf lenfatikleri: Üst tarafta el sırtı ve avuç içinde oluĢmaya baĢlayan
lenfatik damarlar, yüzeyel ve derin iki yol izleyerek bölgesel lenf düğümlerine
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Karın lenfatikleri: Karın ön ve yan duvarlarının lenfası iki ayrı bölgesel lenf
düğümü grubuna ulaĢır. Göbeğin üzerindekiler aksillere, göbeğin altındakiler
inguinal lenf düğümlerine akar.



Pelvis lenfatikleri: Ġliak damarlar boyunca ve pelvis organlarının yakınlarında
bulunur.

Resim 4.5: Pelvis lenf düğümleri


Alt taraf lenfatikleri: Ġnguinal, popliteal ve anterior tibial olmak üzere üç
grup oluĢturur. Alt taraf lenfatikleri pelvis lenf düğümlerine bağlanır.

4.2. Lenf Organları
Lenf organları bademcik (tonsilla palatina),thymus (timus) ve dalak (splen-lien) dır.


Tonsilla palatina: Ağız boĢluğunun gerisinde isthmus fauciumun (yutak
geçidi) yan taraflarında yer alan iki adet lenfoid organdır. Lenfoid yapıda olan
tonsilla palatinanın mukozasının altında kümelenmiĢ folliculi linguales
denilen lenf nodülleri bulunur. Tonsilla palatinanın lenf damarları organı saran
ağ Ģeklinde baĢlar. Lateral duvarını delerek dıĢa ve aĢağıya doğru uzanır.

Resim 4.6: Tonsilla palatina
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Tymus: Göğüs boĢluğunda mediastunum superiorun ön kısmında bulunur.
Tymus 2-3 yaĢına kadar büyür. Daha sonra bezin parankiması azalmaya baĢlar
ve yerini yağ dokusuna bırakır. Timus büyümeyi, özellikle kemiklerin
geliĢmesini hızlandırır. Ġnfeksiyonlara karĢı mücadele etkisini arttırır.
Antitoksin yapımında rol alır. T lenfositlerinin farklılaĢmasında ve
fonksiyonlarında önemli rolü vardır.

Resim 4.7: Tymus



Dalak:(splen) Dalak regio hypochondriaca sinistrada bulunur ve regio
epigastricaya kadar uzanır. Damardan zengin olan dalak, koyu morumsu
renkte, yumuĢak ve kolayca yırtılabilen bir yapıya sahiptir. EriĢkinlerde, 12
cm uzunluğunda, 7 cm geniĢliğinde ve 3-4 cm kalınlığındadır. Dalak, ağırlık
olarak normalde 100 ile 250 gram arasında değiĢir; sindirimden sonra hacmi
artar, yine vucudun beslenme durumuna bağlı olarak dalağın büyüklüğü
değiĢir. Damar ve sinirlerin geçtiği yarık Ģeklindeki geçite, hilum splenicum
adı verlir. Dalak; midenin arka yüzü, sol böbrek, flexura coli sinistra ile
komĢudur.

Lenfoid bir organ olan dalak immun sistemde rol alır, kan hücrelerini depolar ve kan
hücrelerinin yıkmını sağlar. Dalak fetal hayatta kan hücrelerinin yapımını sağlar.

Resim 4.8: Dalak
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4.3. Lenf Kılcalları (Vasa lymphacapillare)
Lenf damarlarının en küçüğü, kan kapillerine paralel olarak uzanan lenf kapilleridir.
Kör borucuklar Ģeklinde baĢlayıp kendi aralarında ağlar oluĢturan lenf kapilleri, kan
kapillerinden farklı olarak proteinler ve büyük moleküllü partiküllerin geçiĢine olanak
sağlayan bir duvar yapısına sahiptir. Lenf kapilleri içindeki sıvıya, lenfa denir. Doku
aralığından lenf kılcallarına geçen lenfa sırayla lenf damarları, büyük lenf toplardamarları ve
ana lenf toplardamarlarına (lenf kanalları) geçer. Buradaki lenfa, lenf kanallarının prigoff
açısına açılmasıyla venöz dolĢıma katılmıĢ olur.

4.4. Lenf Damarları (Vas lymphaticum)
Lenf kapillerindeki lenfa, lenf venleri de denen daha büyükçe ve kalınca duvarlı lenf
damarlarına akar. Lenf damarları ise vücudumuzun belli bölgelerinde yer almıĢ lenf
düğümlerine ulaĢır. Lenf düğümüne lenfayı getiren damara, vas lymphaticum afferens
denir. Lenf düğümünde temizlenen lenfa, götürücü lenf damarları (vas lymphaticum
efferens) ile düğümden ayrılır.

Resim 4.9: Lenfanjiogramda lenfatik yapılar
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4.5. Büyük Lenf Toplardamarları (Truncus lymphaticus)
Lenf damarlarının daha geniĢ çaplı ve daha uzun olan bölümlerine, lenfatik trunkus
denir. Vücutta 5 adet truncus lymphaticus vardır. (Resim 4.2)


Truncus lumbales dexter/sinister: Alt taraf, pelvis, ürogenital sistem ve
karın ön duvarının lenfasını toplayarak systerna cyliye açılır.

Cysterna cylii:(Sisterna Ģili) Karın boĢluğunda, 1.ve 2. lumbal
vertabraların önünde, aortanın arka sağ tarafında bulunan göğüs lenf
kanalının (ductus thoracicus ) baĢlangıcındaki ĢiĢkince geniĢlemiĢ
yapıdır.

Resim 4.10: Cysterna cylii






Truncus intestinalis: Üst ve alt mezenter arterin kanlandırdığı bölgelerin
lenfasını toplar ve cysterna cyliye açılır.
Truncus bronchomediastinalis dexter/sinister: Akciğer, kalp ve
mediastinumun lenfasını toplar. Sağda sağ lenf kanalına, solda göğüs lenf
kanalına açılır.
Truncus subclavius dexter/sinister: V. Subclaviaya eĢlik ederek ilerler.
Sağda sağ lenf kanalına, solda ise prigoff açısına açılır.
Truncus jugularis dexter/sinister: V. Jugularis internaya eĢlik eder. Sağda
sağ lenf kanalına, solda ise prigoff açısına açılır.

4.6. Lenf Kanalları (Ana Lenf Toplardamarları-Duc. Lymphaticus)
Vücuttaki lenf sıvısı, göğüs lenf kanalı ve sağ lenf kanalı olmak üzere iki ana lenf
kanalında toplanır. (Resim 4. 2)


Ductus thoracicus: (göğüs lenf kanalı) Alt taraf, pelvis, karın, göğsün sol
yarısı, baĢın ve boynun sol yarısı ile sol üst ekstremitenin lenfasını toplar. 40
cm uzunluğunda olan göğüs lenf kanalı karın boĢluğunda cysterna cyliiden
baĢlar. Aortanın sağ arkasından ilerleyen göğüs lenf kanalı diaphragmadaki
hiatus aorticustan geçerek göğüs boĢluğundan boyun köküne kadar uzanır ve
sol prigoff açısına açılır.
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Ductus lymphaticus dexter: (sağ lenf kanalı) YaklaĢık 1 cm uzunluğunda
olan sağ lenf kanalı truncus jugularis dexter, truncus subclavius dexter ve
truncus bronchomediastinalis dexterin birleĢmesi ile oluĢur. Göğsün sağ yarısı,
baĢın ve boynun sağ yarısı, sağ üst ekstremitenin lenfasını toplayan sağ lenf
kanalı sağ prigoff açısına açılır.

4.7. Lenf Sistemi Yapılarının Radyografide Görüntüsü
Lenfanjigrafi lenf damarlarının ve lenf nodlarının opak madde kullanarak radyografik
olarak görüntüleme yöntemidir. Ayak sırtındaki ince lenfatiklerden yavaĢ yavaĢ verilen
kontrast madde, önce lenf damarlarını ve daha sonra lenf nodlarını doldurur. Ġnguinal, iliak
ve para-aortik lenf nodları duktus torasicusa kadar görünür hale gelir.

Resim 4.11: Lenfanjiogram (kanal fazı)
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Resim 4.12: Lenfanjiogram (nodal faz)
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

Lenfatik sistem yapılarını ayırtediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Lenfatik sistem yapılarını sayınız.
 Lenf düğümlernin özelliklerini sayınız.
 Lenf organlarının yerlerini insan
modelinde inceleyebilirsiniz.

 Lenf organlarının özelliklerini sayınız.
 Lenf kılcalları ve damarlarının özelliklerini
sayınız.
 Lenf truncusları ve lenf kanallarını resimde
gösteriniz.

 Lenfatik truncuslar ve lenf
kanallarının özelliklerini tekrar
edebilirsiniz.

 Lenf
sistemi
gösteriniz.

yapılarını

lenfanjiogramda

 Lenfanjigrafilerin
çekim
tekniğini araĢtırabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

BaĢ-boyun lenfası sonunda truncus…………………….. toplanır.

2.

Ağız boĢluğunun gerisinde isthmus fauciumun yan taraflarında yer alan iki adet
lenfoid organa,………………………………….adı verilir.

3.

Lenf kapilleri içindeki sıvıya,……………………… denir.

4.

Lenf düğümüne lenfayı getiren damara,…………………………………. denir.

5.

Karın boĢluğunda, 1.ve 2. lumbal vertabraların önünde, aortanın arka sağ tarafında
bulunan

göğüs

lenf

kanalının

baĢlangıcındaki

ĢiĢkince

geniĢlemiĢ

yapıya,…………………………adı verlir.
6.

Alt taraf, pelvis, karın, göğsün sol yarısı, baĢın ve boynun sol yarısı ile sol üst
ekstremitenin lenfasını, ……………………………….adı verilen lenf kanalı toplar.

7.

Dalak regio,………………………….. bulunur ve regio epigastricaya kadar uzanır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, kalbin konveks olan ön yüzüne verilen addır?
A) Facies diaphragmatica
B) Facies sternocostalis
C) Facies pulmonalis dexter
D) Facies pulmonalis sinister
E) Margo superior

2.

AĢağıdaki kalp kapaklarından hangisi, sağ atrioventriküler delikten kanın geçiĢini
kontrol eder?
A) Valva tricuspidalis
B) Valva mitralis
C) Valva trunci Pulmonalis
D) Valva trunci Pulmonalis
E) Valva bicuspidalis

3.

Kalbin venöz kanını toplayan sinüs coronarius, kalp boĢluklarından hangisine açılır?
A) Atrium dextrum
B) Atrium sinistrum
C) Ventriculus dexter
D) Ventriculus sinister
E) Auricula sinistra

4.

Vücudun en büyük arteri olan aorta, kalbin hangi boĢluğundan baĢlar?
A) Atrium dextrum
B) Atrium sinistrum
C) Ventriculus dexter
D) Ventriculus sinister
E) Auricula sinistra

5.

AĢağıdakilerden hangisi, aortanın sternum sapı hizasından baĢlayarak T4 hizasına
kadar sola doğru kavis yapan bölümüdür?
A) Aorta ascendens
B) Arcus aortae
C) Aorta descendens
D) Aorta thoracica
E) Aorta abdominalis

95

6.

AĢağıda verilen baĢ ve boynun kanlanması ile ilgili bilgilerden hangisi, yanlıĢtır?
A) A.carotis communis, sağda truncus brachiocephalicustan çıkar.
B) A.carotis communis C 4 düzeyinde a. carotis externa ve a.carotis interna olarak iki
uç dalına ayrılır.
C) BaĢ ve boynun kanlanması sağ ve sol ana karotis arteri ile sağlanır.
D) Beynin ve gözün beslenmesini a.carotis Ġntema sağlar.
E) A.cerebri anterior ve media a.carotis externanın uç dalıdır.

7.

AĢağıdaki arterlerden hangisi, a.subclavianın dallarından biri değildir?
A) A.vertebralis
B) A.axillaris
C) A.poplitea
D) A.brachialis
E) A.radialis

8.

AĢağıdaki arterlerden hangisi, aorta thoracicadan ayrılan arterlerden değildir?
A) Rr. bronchiales
B) Aa. phrenicae inferior
C) Rr. oesophageales
D) Rr. mediastinales
E) Aa. intercostales posteriores

9.

AĢağıdakilerden hangisi, aorta abdominalisten ayrılan ilk arterdir?
A) A.mesenterica superior
B) A.mesenterica inferior
C) Aa. lumbales
D) Truncus coeliacus
E) A.renalis

10.

Aa. vesicales, a.rectalis media, a.pudenda interna, a. uterina, a. duc. deferentis; verilen
arterler aĢağıdakilerden hangisinin dalıdır?
A) A.iliaca externa
B) A.iliaca interna
C) A.femoralis
D) A.lumbalis
E) A.carotis interna

11.

Angulus venosus, aĢağıda verilen arter çiftlerinden hangilerinin birleĢme yerine
verilen addır?
A) Sağ-sol iki brakiosefalik ven
B) A.jugularis externa –A.jugularis interna
C) A.subclavia-A.vertebralis
D) A.subclavia-A.jugularis externa
E) A.subclavia-A.jugularis interna
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12.

AĢağıdaki venlerden hangisi, önkol ve kolun iç tarafında ilerleyerek v.axillaris olarak
uzanan yüzeyel vendir?
A) V.basilica
B) V.cephalica
C) V.ulnaris
D) V.radialis
E) V.mediana cubiti

13.

AĢağıdakilerden hangisi, v.porta hepatise katılan venlerden değildir?
A) V.mesenterica superior
B) V.hepatica
C) V.splenica
D) V.mesenterica inferior
E) V.gastrica dextra ve sinistra

14.

AĢağıdakilerden hangisi, ayak sırtı toplardamar ağının iç yan kenarından baĢlayıp
malleolus medialisin önünden geçerek yukarıya yönelen ve kasık bağının altında v.
femoralise katılan yüzeyel vendir?
A) V.saphena magna
B) V.saphena parva
C) V. poplitea
D) V. tibialis anterior
E) V.cephalica

15.

AĢağıdakilerden hangisi, göğsün sağ yarısı, baĢın ve boynun sağ yarısı, sağ üst
ekstremitenin lenfasını toplayan lenf kanalıdır?
A) Ductus thoracicus
B) Ductus lymphaticus dexter
C) Cysterna cylii
D) Truncus jugularis dexter
E) Truncus subclavius dexter

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Apex cordis, Basis cordis
Facies sternocostalis
Ventriculus dexter
Septum interventriculare
Epicardium
A.coronaria dextra, A.coronaria
sinistra
Sinus coronarius
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Aorta ascendes
C4
A.cerebri anterior ve media
A.axillaris
A.radialis, A.ulnaris
A.iliaca communis dextra,
A.iliaca communis sinistra
A.dorsalis pedis
Aorta ascendes
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Angulus venosus (prigoff açısı)
Sinüs duramatris
V.basilica
L5
iliaca interna
V. iliaca externa
V. digitales dorsales, V. digitales
plantares
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

Jugulariste
Tonsilla palatina
Lenfa
Vas lymphaticum afferens
Cysterna cylii
Duc. Thoracicus
Hypochondriaca dextrada

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B
A
A
D
B
E
C
B
D
B
E
A
B
A
B
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