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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

720S00053

ALAN

Radyoloji

DAL/MESLEK

Radyoloji Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Hareket Sistemi Radyolojik Anatomisi–1

MODÜLÜN TANIMI

Anatomik kavramlar, baĢ, gövde kemikleri ve eklemlerinin
anatomisi; baĢ ve gövde radyografilerinde anatomik yapı ile
ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme
materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOġUL

Bu modülün ön koĢulu yoktur.

YETERLĠK

BaĢ ve gövde radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt
etmek.
Genel Amaç
Bu modül ile; gerekli araç, gereç ve ortam sağlandığında,
anatomik kavramlar, baĢ, gövde iskeletini oluĢturan kemik
ve eklemlerin yapısı ile baĢ ve gövde radyografilerinde
anatomik yapıyı ayırtedebileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

1. Anatomik kavramları ayırtedebileceksiniz.
2. Kemikler
ve
eklemlerin
genel
özelliklerini
ayırtedebileceksiniz.
3. BaĢ
radyografilerinde
anatomik
yapıyı
ayırtedebileceksiniz.
4. Gövde
radyografilerinde
anatomik
yapıyı
ayırtedebileceksiniz.
Donanım: Projeksiyon cihazı, tepegöz cihazı, VCD,
bilgisayar, insan iskeleti, çeĢitli kemikler, iskelet ile ilgili
posterler, eklemlerle ilgili posterler,anatomi ve radyolojik
anatomi atlası, negatoskop, iskelet sistemi radyografileri,
yazı tahtası
Ortam: Anatomi ve radyoloji laboratuarı

iii

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Anatomi; tıp biliminin temel dallarından birisidir. Radyoloji teknisyenliğini seçen
sizler için anatomi ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü radyolojik incelemelerin hepsinde iyi bir
anatomi bilgisi gerekmektedir.
Radyolojik inceleme yöntemlerinden en eskisi ve en sık kullanılanı, X ıĢınlarından
yararlanılan radyografi çekimleridir. Radyografi çekimlerinin büyük bir bölümünü de iskelet
sistemi radyografileri oluĢturmaktadır. Radyografiyi doğru elde etmek için iskelet ve eklem
sistemi yapılarını, insan vücudu ve radyografi üzerinde çok iyi tanımanız gerekmektedir.
Bu modül ile öğreneceğiniz bilgi ve beceriler, size diğer dersleriniz ve meslek
hayatınızda rehber olacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Anatomik kavramları ayırtedebileceksiniz.

ARAġTIRMA




Anatomik düzlemleri araĢtırınız.
Eksenler etrafında yapılan eklem hareketlerini araĢtırarak arkadaĢlarınızla
tartıĢınız.
Vücudun bölgelerini insan model maketinde inceleyiniz.

1. ANATOMĠK KAVRAMLAR
1.1. Anatomi
Anatomi terimi; eski Yunanca Ana (=içinden) ve Tome (-Temnein) (=kesmek)
kelimelerinin birleĢmesiyle oluĢmuĢtur. Keserek ayırma, parçalama anlamına gelmektedir.
Anatomi teriminin Latince’deki karĢılığı dissection’dur. Disseksiyon terimi günümüzde,
kadavranın bölgelere ayrılması ve bu bölgelerin kesilerek incelenmesi yöntemi için genel bir
ifade olarak kullanılmaktadır.
Anatomi, geniĢ anlamda vücudun normal Ģeklini, yapısını; vücudu oluĢturan
organların yerini, Ģeklini, yapısını ve bu organlar arasındaki yapısal ve görevsel iliĢkileri
inceleyen bilim dalıdır.

1.1.1. Anatominin ÇeĢitleri
Anatominin; Makroskopik Anatomi, Mikroskopik Anatomi (Histologia), Sitoloji,
GeliĢimsel Anatomi, Patolojik Anatomi, Sistematik Anatomi, (Anatomia Systematica),
Bölgesel Anatomi (Anatomia Topographica-Anatomia Regionalis) ve Radyolojik Anatomi
olmak üzere çeĢitleri vardır.


Radyolojik Anatomi

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. Günümüzde, teknolojinin
geliĢmesiyle ortaya çıkan ve önemi giderek artan bir topografik anatomi Ģekli de Kesitsel
Anatomidir. ÇeĢitli hastalıkların tanısında kullanılan yeni yöntemlerden bilgisayarlı
tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI), pozitron emisyon tomografisi (PET)
ve sintigrafide, vücudun değiĢik açılardan ve birkaç milimetrelik ince dilimlere ayrılması ile
elde edilen görüntülerin incelenmesi amaçlanır.
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1.2. Anatomik DuruĢ
Anatomi öğretiminde, insan vücudundaki organ ve oluĢumlar anlatılırken tüm
tanımlamalar, geçirilen tasarılı düzlemler, organ ve oluĢumların yerleri, birbirleriyle
iliĢkileri, vücut hareketlerinin belirtilmesi normal anatomik pozisyonda duran kiĢiye göre
yapılır.

ġekil 1.1: Anatomik duruĢ

Ayakta dik duran, yüzü bize dönük, gözleri ile karĢıya bakan, baĢ ve gövdesi dik,
kolları yanlarda aĢağıya sarkık, avuç içi öne bakan, ayakları birleĢik bir Ģekilde duran kiĢinin
pozisyonuna normal anatomik duruĢ denir (ġekil 1.1). Ġnsan vücudunun tam ortasından,
baĢtan yere doğru dikey olarak geçtiği varsayılan hayali çizgiye linea mediana (orta hat)
denir (ġekil 1.5). Vücudun orta hattı; nazal ve frontal kemiğin birleĢme yerinin ortasında
bulunan nasion noktası, burun bölmesi (septum nasi), çene ucu çıkıntısı, sternumun ksifoid
çıkıntısı ve symphysis pubisden geçerek aĢağıya iner.

1.3. Anatomik Düzlemler
Organların yerlerini, birbirleriyle olan iliĢkilerini tanımlamak ve herhangi bir
anatomik terimi açıklamak için üç ana düzlem tanımlanmıĢtır (ġekil 1.2).




Median Düzlem (Planum Medianum-Sagittale):Vücudun uzun ekseni
boyunca, yere dik olarak önden arkaya veya arkadan öne doğru geçirilen,
vücudu sağ-sol iki eĢit yarıma bölen düzlemdir.
Frontal Düzlem (Planum Frontale-Coronale):Sağdan sola ve soldan sağa
doğru sagital düzleme dik açı yapacak Ģekilde geçen düzlemdir. Vücudu ön-arka
olarak eĢit olmayan iki parçaya ayırır.
Transvers Düzlem (Planum Transversum-Horizontale-Axial):Vücudun
herhangi bir yerinden, yere paralel olarak geçirilen düzlemdir. Vücudu üst ve alt
olarak eĢit olmayan iki parçaya ayırır.
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ġekil 1.2: Anatomik düzlemler ve eksenler

1.4. Tasarılı Eksenler
Ġnsan vücudundan geçen ve eklemler çevresinde oluĢan hareketlerin tanımlanmasında
kullanılan yönlerdir. Hareket esnasında yer değiĢtirmeyen noktaları birleĢtiren doğruya
eksen (axis) denir. Üç temel eksen vardır (ġekil 1.2).




Axis Verticalis (Vertikal Eksen, Dikey Eksen):Vücutta yukarıdan aĢağıya
doğru, yere dik olarak geçirilen eksendir. Vertikal eksende rotasyon hareketleri
yapılabilir.
Axis Sagittalis (Sagittal Eksen, Ön-Arka Enine Eksen):Vücudun önünden
arkasına veya arkasından önüne doğru, yere paralel olarak geçirilen eksendir.
Sagittal eksende abduksiyon ve adduksiyon hareketleri yapılabilir.
Axis Transversalis (Transvers Eksen, Sağ-Sol Enine Eksen):Vücudun
sağından soluna veya solundan sağına yere paralel olarak geçirilen eksendir.
Transversal eksende fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri yapılabilir.
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1.5. Ġnsan Vücudunun Anatomik Bölümleri ve Bölgeleri

ġekil 1.3: Ġnsan vücudunun bölgeleri (önden görünüĢ)
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ġekil 1.4: Ġnsan vücudunun bölgeleri (önden görünüĢ)

Ġnsan vücudu beĢ bölüme ayrılır. Bu bölümler Ģunlardır:




BaĢ (Caput)
Boyun (Collum)
Gövde (Truncus)

Göğüs (Thorax)

Karın (Abdomen)

Leğen (Pelvis)



Üst taraf (Membrum superius/Extremitas superius)

Omuz (omos)

Kol (Brachium).

Önkol (Antebrachium)

El (Manus)



Alt taraf - (Membrum inferius/Extremitas inferius)

Kalça (gluteus)

Uyluk (Femur)

Bacak (Crus)

Ayak (Pes)
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1.6. Ġnsan Vücudunun BoĢlukları
Ġskelet sistemi elemanlarınca çevrelenmiĢ bulunan vücut bölümleri vücut boĢlukları
olarak belirtilir. Temel olarak ön ve arka olmak üzere iki vücut boĢluğu vardır.


Arka (Dorsal) Vücut BoĢluğu

Birbiri ile bağlantılı iki boĢluk hâlindedir.


Cavitas cranii (kafatası boĢluğu); kafatası kemikleri tarafından
çevrelenmiĢtir. Ġçerisinde tümbeyin, hipofiz ve epifiz bezi gibi önemli
organlar yer alır.
Canalis vertebralis (omurga kanalı- spinal boĢluk); omurga içinde
kalan boĢluktur. Ġçerisinde omurilik yer alır.



Göğüs boĢluğu
Kalp
Akciğerler
Timus
Yemek borusu
Soluk borusu
BronĢlar
Büyük damarlar
Ductus thoracicus
n. vagus
n. phrenicus

Karın boĢluğu
Mide
Ġnce ve kalın bağırsaklar
Pankreas
Karaciğer
Safra kesesi
Dalak
Böbrekler
Böbreküstü bezleri
Karın aortu

Pelvis boĢluğu
Mesane
Ġnce bağırsak kıvrımları
Düz bağırsak (rectum),
Erkekte; Prostat,
Vesiculaseminalis
Ductus deferens
Kadında; Uterus,
Ovariumlar
Tuba uterina'lar.

Tablo 1.1: Ön vücut boĢluklarında yer alan organlar



Ön (Ventral) Vücut BoĢluğu

Gövdenin ön kısmında yer alan bu boĢluk diyafragma ile göğüs boĢluğu ve karın
boĢluğu olarak ikiye ayrılır. Karın boĢluğunun altında da pelvis boĢluğu yer alır.





Cavitas thoracis (cavitas thoracica, thorax - göğüs boĢluğu)
Cavitas abdominalis (cavitas abdominis, abdomen - karın boĢluğu)
Cavitas pelvis (cavitas pelvica, pelvis - leğen boĢluğu)
BaĢta bulunan cavitas oris, cavitas nasi, ve orbita da ventral vücut
boĢluklarından sayılır.

1.7. Anatomide Kullanılan Terimler
Anatomide kullanılan terimlerin baĢlıcaları Ģunlardır:
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1.7.1. Yön ve Yer Belirten Terimler
Superior- Üst, üstte
Ġnferior- Alt, altta
Anterior- Ön, önde
Posterior- Arka, arkada
Dexter- Sağ
Sinister- Sol
Ventralis- Karın
Dorsalis- Sırtta, sırt tarafında
Medialis- Ġç yan
Lateralis- DıĢ yan

Cranialis- BaĢ tarafında
Caudalis- Ayak tarafında, kuyruk tarafında
Superficialis- yüzeysel
Profundus- Derin
Medius- Orta
Ġnternalis- Ġç
Externalis- DıĢ
Proximalis- Merkezi
Distalis- Merkezden uzak

Tablo 1.2: Yön ve yer belirten terimler

ġekil 1.5: Anatomik yönler

1.7.2. Hareket Belirten Terimler
Ġnsan vücudunun bütün hareketleri eksenler çevresinde yapılır. Bu hareketler
Ģunlardır:


Flexion (Fleksiyon):Bükme, bükülme; herhangi bir uzvu horizontal eksende
bükme iĢlemidir.
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Extantion (Ekstansiyon):Germe,
gerilmesidir.

gerilme;

bükülü

olan

uzvun

tekrar

Ayağın yaptığı bükme ve germe hareketlerinin tanımlanması iki Ģekilde yapılabilir.
Ayak tabanının arkaya bakacak Ģekilde bükülmesi, ayağın fleksiyon hareketini; öne bakacak
Ģekilde bükülmesi ise ekstensiyon hareketini oluĢturur. Bu hareketler ayağın plantar
fleksiyonu ve dorsal fleksiyonu (dorsifeksiyon) olarak da tanımlanmaktadır.

ġekil 1.6: Fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri




Abduction (Abduksiyon):UzaklaĢtırma, herhangi bir uzvun sagittal eksende orta
hattan uzaklaĢtırılmasıdır.
Adduction (Adduksiyon):YaklaĢtırma, uzaklaĢtırılan uzvun tekrar orta hatta
yaklaĢtırılmasıdır.

ġekil 1.7: Abduksiyon ve adduksiyon hareketleri
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Parmakların abduksiyon ve adduksiyon hareketleri orta parmaktan geçen bir eksene
göre tanımlanır. Elde baĢparmak, anatomik duruĢta diğer parmaklarla 90 0 açı oluĢturur ve
palmar (iç yüzü) yüzü içe dönüktür. Hareket yeteneği fazla olan baĢ parmağın palmar yüzü
ile diğer parmakların palmar yüzlerinin karĢı karĢıya getirilmesi oppozisyon, normal
konumuna getirilmesi ise repozisyon olarak isimlendirilir (Ģekil 1.9).


Rotation (Rotasyon):Dönme, döndürme; vertikal eksende orta hat çevresinde
yapılan harekettir.

ġekil 1.8: Rotasyon hareketleri

Boyun ile yapılan dönme hareketinde yüzün öne gelen tarafının sağ ya da sola doğru
yer değiĢtirmesi söz konusudur. Üst ve alt taraflarda yapılan dönme hareketlerinde orta hattın
uzun kemiklerin ortasından geçtiği varsayılır. Yapılan hareket anatomik pozisyona göre
tanımlanır ve iki yönde gerçekleĢebilir. Bu hareketler external rotation (lateral rotation)dıĢa döndürme ve internal rotation (medial rotation)- içe döndürme olarak isimlendirilir.

Circumduction (sirkumdiksiyon); bir nokta etrafında döndürme,
dairesel harekettir.

Supinasyon; önkolun dıĢa döndürülmesi, avuç içinin öne bakmasıdır.

Pronasyon; önkolun içe döndürülmesi, avuç içinin arkaya bakmasıdır.

Ġnversion; ayak tabanının içe döndürülmesidir.

Eversion; ayak tabanının dıĢa döndürülmesidir.

ġekil 1.9: Özel eklem hareketleri
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Anatomik kavramları ayırt ediniz.
ĠĢlem Basamakları
 Anatomi ve radyolojik
tanımını yapınız.

Öneriler
anatominin

 Tanımları yazarak tekrar ediniz.

 Anatomik duruĢu kendiniz veya
arkadaĢınız
üzerinde
uygulayarak  Bakınız ġekil 1.1.
gösteriniz.
 Anatomik düzlemleri ve
Ģekilde göstererek yazınız.

eksenleri
 Bakınız ġekil 1.2.
 Düzlem ve eksenleri kendiniz veya
arkadaĢınız üzerinde göstererek tekrar
ediniz.
 ÇeĢitli eklem hareketlerini uygulayarak
hangi eksen etrafında meydana geldiğini
inceleyiniz.

 Ġnsan vücudunun anatomik bölümleri ve
 Vücut bölgelerini latincesiyle yazarak
bölgelerini insan modeli üzerinde
tekrar ediniz.
gösteriniz.
 Ġnsan vücudunun boĢluklarını ve bu
boĢluklardaki organları insan modeli  Vücut boĢluklarını yazarak tekrar ediniz.
üzerinde gösteriniz.
 Anatomide kullanılan yön, yer ve  Yön ve yer terimlerini yazınız.
hareket terimlerini Ģemada ve üzerinizde  Eklem
hareketlerini
üzerinizde
göstererek sayınız.
uygulayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi vücudun uzun ekseni boyunca, yere dik olarak önden arkaya
veya arkadan öne doğru geçirilen, vücudu sağ-sol iki eĢit yarıma bölen düzlemdir?
A) Frontal düzlem
B) Median düzlem
C) Koronal düzlem
D) Transvers düzlem
E) Horizontal düzlem

2.

AĢağıdakilerden hangisi vücutta yukarıdan aĢağıya doğru, yere dik olarak geçirilen
eksendir?
A) Sagittal eksen
B) Transvers eksen
C) Vertikal eksen
D) Koronal eksen
E) Median eksen

3.

AĢağıdakilerden hangisi sagittal eksen etrafında yapılan eklem hareketlerindendir?
A) Fleksiyon
B) Pronasyon
C) Ekstansiyon
D) Eversiyon
E) Adduksiyon

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
4.

( ) Proximalis terimi merkezi, merkeze yakın anlamına gelir.

5.

( ) Ayak tabanının dıĢa döndürülmesine inversion denir.

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
Kemik ve eklemlerin genel özelliklerini ayırtedebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Ġskeletteki kemik tiplerini inceleyiniz.
Oynar eklemlerin normal pozisyonda durmasını ve hareketleri düzenli bir
Ģekilde yapmasını sağlayan etkenleri araĢtırınız.

2. KEMĠK VE EKLEMLERĠN GENEL
ÖZELLĠKLERĠ
2.1. Kemikler Hakkında Genel Bilgi
Anatominin kemikleri inceleyen dalına osteologia denir. YaĢa ve cinsiyete göre
değiĢmekle beraber kemik dokusunun yaklaĢık 1/3 ünü organik, 2/3 ünü inorganik maddeler
oluĢturur. Kemik, hücreler ve hücreler arası matriksten oluĢmuĢtur. Kemik matriksi, büyük
kısmını kollagen liflerin oluĢturduğu organik materyal ile kalsiyum ve fosfattan zengin
tuzların oluĢturduğu inorganik materyalden oluĢur. Ġnorganik tuzlar kemiğe sertlik, kolagen
lifler ise bir miktar elastikiyet verir. Kemiğin yıkılması ile içindeki organik maddeler
kaybolur. Bu durumda kemiğin Ģekli bozulmaz, ancak elastikiyeti kaybolur ve kolayca
ufalanabilecek hale gelir. SulandırılmıĢ asit eriyiği içerisinde bırakılan bir kemik ise
inorganik maddelerini kaybeder. Bu iĢlem sonucunda Ģeklini koruyan kemik, sertliğini
kaybeder ve elastik bir hale gelir.
Kemiklerin eklem yüzleri dıĢında kalan kısımları periosteum denilen zar ile sarılıdır.
Periosteum iki tabakadan oluĢur. Damardan zengin olan iç tabaka kemikte enine büyümenin
oluĢtuğu yerdir.
Morfolojik olarak kemikler iki kısımdan oluĢur. Substantia compacta, uzun
kemiklerin gövdesinde, yassı ve kısa kemiklerin ise yalnız dıĢ kısmında bulunur. Ġçerisinde
Havers kanalları denilen çok sayıda ince kanalcıklar vardır. Bu kanallarda kemik
dokusunun kılcal damarları bulunur. Havers kanalları, yanlara doğru uzanan çok sayıda
volkmann kanalları denilen enine kanallar aracılığı ile birbirlerine bağlanır ve kemiğin dıĢ
yüzeyine kadar uzanır. Substantia spongiosa uzun kemiklerin uçlarının iç kısmında, kısa ve
yassı kemiklerin iç kısmında bulunur. Süngerimsi kemik dokuda havers kanal sistemi yoktur.
Ġnce kemik bölmelerle ayrılmıĢ boĢluklu bir yapıdan oluĢur. BoĢlukların içinde kırmızı
kemik iliği (medulla ossium rubra) bulunur. Kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri üretilir.
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Uzun ve yassı kemiklerde bulunan boĢluğa cavitas medullaris denir. Bu boĢlukta
kemik iliği (medulla ossium) bulunur. Bu doku gençlerde kan yapıcı elemanları ihtiva etmesi
nedeni ile kırmızı renkte (medulla ossium rubra), yaĢlılarda ise yağ dokusunun çoğalması
nedeni ile sarı renkte (medulla ossium flava) görülür. Fakat yaĢlılarda sternum, ilium ve
vertebra gibi bazı kemiklerde medulla ossium rubra bulunur.

2.1.1. Kemik Tipleri









Uzun kemikler (ossa longa); uzunluğu, geniĢlik ve kalınlığından fazla olan
kemiklerdir. Uzun kemiklerin orta kısmına diaphysis, uç kısımlarına ise
epiphysis denir. Epiphysis ile diaphysis arasında yer alan bölgeye metaphysis
denir. Kemiğin boyuna büyümesi metaphysisde olur. Kemiklerin üzerlerindeki
eklem yüzleri eklem kıkırdağı ile kaplıdır. Humerus ve femur uzun kemiklere
örnektir.
Kısa kemikler (ossa brevia); uzunluğu, geniĢliği ve kalınlığı yaklaĢık birbirine
eĢit olan kemiklerdir. Ossa carpi, ossa tarsi gibi el ve ayak bileği kemikleri kısa
kemiklere örnektir.
Yassı kemikler (ossa plana); os parietale, os occipitale, costae ve sternum gibi
kemikler yassı kemiklerdir.
Sesamoid kemikler (ossa sesamoidea); tendon içerisinde yer alan genellikle
küçük kemiklerdir. Bunların en büyüğü olan patella, lig. patellea içerisinde
bulunur ve bu tendonu eklemden uzaklaĢtırarak daha geniĢ bir açı ile ilgili
kemiğe tutunmasına olanak sağlar.
Havalı kemikler (ossa pneumatica); içerisinde sinus denilen hava boĢlukları
bulunan kemiklerdir. Maxilla bu tür kemiklere örnektir.
Düzensiz kemikler(ossa irregulare, ossa informia); hiç bir gruba uymayan
değiĢik Ģekilli kemiklerdir. Sacrum, coxae, mandibula gibi kemikler bu gruba
girer.

2.2. Eklemler Hakkında Genel Bilgi
Ġskelet sistemini meydana getiren en az iki veya daha fazla kemiğin eklem yüzlerinin
bir araya gelmesiyle oluĢan anatomik yapılara eklem (Lat. articulatio-art.) denir. Eklemleri
inceleyen bilim dalına arthrologia (artroloji) denir.

2.2.1. Eklem ÇeĢitleri
Eklemlerin fonksiyonel ve morfolojik olmak üzere iki farklı sınıflandırılması
yapılmıĢtır. Morfolojik sınıflamada eklem yüzündeki yapıya göre fibröz, kartilaginöz,
sinovial olarak eklemler tanımlanmıĢtır. Fonksiyonel sınıflamada ise eklemlerin hareket
kabiliyeti dikkate alınarak oynamaz, yarı oynar ve oynar eklemler olarak gruplama
yapılmıĢtır (ġema 2.1).
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ġema 2.1: Eklem çeĢitleri

2.2.1.1. Oynamaz Eklemler (Synarthrosis, Sinartroz)
Eklem yüzleri arasında boĢluk yoktur. Eklemi oluĢturan kemikler birbirlerine fibröz
bir doku aracılığıyla bağlanmıĢtır. Bu yüzden bu eklem grubuna fibröz eklemler de denir.
Bu tip eklemlerde hareket gözlenmez. Oynamaz eklemlerin yapısal özelliği bakımından üç
alt grubu vardır:


Sutura

Kemiklerin birbirleriyle yaptığı dikiĢ tarzı eklemleĢmedir. Sutura tipi eklemler, yalnız
kafatasında görülür. Bu eklemlerde, kemiklerin ekleme katılan kenarları arasında ince fibröz
bir ligament yer alır. Fibröz doku (bağ doku) zamanla kaybolur. Sutura tipi eklemler, eklemi
oluĢturan kemikler arasındaki diĢ Ģekillerine göre farklı adlar alır. Sutura çeĢitleri Ģunlardır:



Sutura serrata; eğer kemik kenarları testere diĢi Ģeklinde sivri ise bu
sutura tipine sutura serrata adı verilir (Resim 2.1). Sutura sagittalisi buna
örnek verebiliriz.
Sutura squamosa; eğer iki kemik kenarı yontulmuĢ kalem ucu gibi ince,
kesik bir Ģekilde birleĢirse buna sutura squamosa adı verilir (Resim 2.1).
Sutura parietomastoideayı örnek verebiliriz.
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Sutura harmonia; bu sutura tipinde iki kemik kenarı düzenli olarak
birbirini tamamlar Ģekilde birleĢir (Resim 2.1). Sutura palatomaxillarisi
örnek verebiliriz.

Resim 2.1: Sutura çeĢitleri



Gomphosis (Gomfozis)

Eklem yüzlerinden biri oyuk, diğeri bu oyuğa giren koni Ģeklindedir. Mandibula ve
maksilladaki diĢ çukurları (alveoli dentales) ile diĢler arasında görülen özel bir fibröz eklem
tipidir (Resim 2.2. a).


Syndesmosis (Sindesmozis)

Bu eklem tipinde kemikler birbirine fibröz bağlar ve membranlar aracılığıyla
bağlanmıĢtır. Syndesmosis eklemler yapısal özellikleri bakımından oynamaz eklem grubuna
dâhil edilseler de kısıtlı bir hareket yetenekleri vardır. Bu eklemlerdeki hareketin derecesi
kemiklerin birbirine olan uzaklığına ve onları bağlayan bağların esnekliğine bağlıdır.
Syndesmosis eklemlere art.(syndesmosis) tibiofibularis ile art.(syndesmosis) radioulnarisi
örnek verebiliriz (Resim 2.2. b).

Resim 2.2: Oynamaz ve yarı oynar eklem çeĢitleri

2.2.1.2. Yarı Oynar Eklemler (Amphiartrosis, Amfiartroz)
Ekleme katılan kemik yüzleri arasında boĢluk yoktur. Eklem yüzleri arasında hyalin
kıkırdak veya fibrökartilaginöz doku bulunur. Bundan dolayı bu eklemlere kartilaginöz
eklemler de denir. Bu eklemlerin hareket yetenekleri kısıtlıdır. Yarı oynar eklemlerin
sinkondrozis ve simfizis olmak üzere iki alt grubu vardır.
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Synchondrozis (Sinkondrozis)

Kemikler arasında hyalin kıkırdak bulunur. Bu eklemlerin büyük bir kısmı geliĢme
döneminde görülen, eriĢkin dönemde ise kemikleĢen eklemlerdir. Bu eklemlere örnek olarak
uzun kemiklerin epifiz ve diafiz bölümleri arasında yer alan ve kemiğin büyümesine olanak
tanıyan, kartilaginöz epifiz plağını örnek verebiliriz. Kemik büyümesi sona erdiğinde epifiz
plağı da kemikleĢir. Vücutta sınırlı sayıda, kalıcı olan synchondrosis de bulunur. Kostalar ile
sternum arasındaki eklemleri bunlara örnek verebiliriz( Resim 2.2. c).


Symphysis (Simfizis)

Eklem yüzleri arasında fibröz kıkırdaktan yapılı, yassı ve geniĢ bir discus (disk)
bulunur. Kemikler sıkıca birbirine bağlanmıĢtır. Omurlar arası eklemler ve iki pubis kemiği
arasındaki symphysis pubisi örnek verebiliriz (Resim 2.2. d).

ġekil 2.1: Oynar eklemin yapısı

2.2.1.3. Oynar Eklemler (Diarthrosis)
Oynar eklemi oluĢturan kemik yüzleri arasında boĢluk ve bu boĢlukta synovia denen
sıvı vardır. Bundan dolayı bu eklemlere synovial eklemler de denir. Synovial eklemler,
vücuttaki eklemlerin büyük bir bölümünü oluĢturur ve fonksiyonel olarak tam hareketli
eklemlerdir. Omuz ekleminde olduğu gibi, basitçe sadece iki kemik arasında oluĢan synovial
eklemlere art. simpleks adı verilir. Dirsek ekleminde olduğu gibi ikiden fazla kemik
arasında oluĢmuĢsa bu eklemlere art. composita (kompozit) adı verilir.
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Synovial eklemlerin tam hareketli olmasını sağlayan ve diğer eklemlerde
bulunmayan özellikler Ģunlardır:








Cavitas articularis denen eklem boĢluğu içermesi
Cartilago articularis denen hyalin kıkırdakla eklem yüzlerinin kaplanması
Capsula articularis denen eklem kapsülü ile sarılı olması
Eklem boĢluğunda synovia denen eklem sıvısı bulunması
Ligamenta adı verilen eklem bağları ile güçlendirilmiĢ olması

Oynar Eklemin Yapısı

Oynar eklemin yapısına katılan oluĢumlar Ģunlardır:


Eklem Yüzü (Facies Articularis)

Genellikle eklemi oluĢturan kemiklerin eklem yüzleri birbirine uyacak Ģekildedir.
Örneğin, bir eklem yüzü konveks (dıĢbükey) ise diğeri onu içine alacak Ģekilde konkav
(içbükey, çukur) dır. Synovial eklemlerin tümünde hareketin çeĢidini, yönünü ve geniĢliğini
belirleyen ana unsur eklem yüzünün Ģeklidir. Eklem yüzlerinde uyumsuzluk olduğunda,
uyumu sağlayacak bazı yapılar devreye girer. Bu yapılar Ģunlardır.

Resim 2.3: Eklem yüzü uyumsuzluklarında, eklem içinde bulunan yapılar

o

Meniscus Articularis: Eklem boĢluğunda bulunan hilal Ģeklinde,
fibröz kıkırdaktan yapılmıĢ oluĢumlardır. Eklem kapsülüne yapıĢan
dıĢ kısmı kalın, iç kısmı incedir. Eklem kapsülüne ve eklem
yüzündeki özel bölgelere gevĢek olarak tutunduklarından hareket
esnasında yer ve Ģekillerini bir miktar değiĢtirebilir. Bir eklem
yüzü dıĢbükey, diğeri ise son derece sığ içbükey olan diz
ekleminde iki adet meniscus articularis bulunur (Resim 2.3).
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Discus Articularis: Yuvarlak, orta kısmı ince, kenarları daha
kalın, disk Ģeklinde fibro-kartilaginöz eklem içi oluĢumlardır.
Discus articularislerin dıĢ yüzleri eklem kapsülüne yapıĢıktır ve
eklem boĢluğunu birbiri ile irtibatı olmayan iki kısma ayırır.
Pozisyon ve yer değiĢtirme özellikleri meniscuslara oranla daha
fazladır ve bu nedenle uymayan eklem yüzlerinin birbirine
uyumunu daha kolay sağlamakta ve çeĢitli hareketlerin
yapılabilmesine zemin hazırlamaktadır. Discus articularis içeren
eklemlerde, eklem yüzleri doğrudan birbiri ile temas etmez. Eklem
yüzleri hyalin değil, fibröz kıkırdakla örtülmüĢtür. Bu tip eklemlere
alt çene eklemini örnek verebiliriz (Resim 2.3).
Labrum Articulare: Eklem boĢluğunda bulunan halka Ģeklinde
fibröz bağ dokusundan yapılmıĢ oluĢumdur. Örneğin kalça ve
omuz ekleminde içbükey olan eklem yüzü, dıĢbükey olandan
küçüktür. Bu tip eklemlerde içbükey eklem yüzeyini geniĢletmek
ve derinleĢtirmek için eklem yüzü kenarında fibröz kıkırdaktan
yapılmıĢ olan labrum articulareler bulunur (Resim 2.3).

Eklem Kıkırdağı (Cartilago Articularis)

Eklem yüzleri 2-5 mm kalınlığında hyalin kıkırdakla tamamen örtülmüĢtür (ġekil 2.1).
Hyalin kıkırdak, ekleme uygulanan kuvvetin Ģiddetine göre incelerek yüzeyi geniĢletir ve
kuvvetin etkisini azaltarak eklemi korur. Kuvvet kesilince eski hâline döner. Eklem
kıkırdağında sinir ve damar bulunmaz. Synovial membran tarafından yapılan, synovia
aracılığıyla beslenir.


Eklem Kapsülü (Capsula Articularis)

Eklem yüzünü içine alacak Ģekilde, eklem boĢluğunu çevreleyen iki tabakalı örtüdür.
Kapsülün dıĢ yüzü fibröz zar (membrana fibrosa) ile kaplıdır. Ġç yüzde ise synovial zar
(membrana synoviale) bulunur (ġekil 2.1). Eklem kapsülü, ekleme katılan kemikleri
birbirine bağlayarak dıĢ ortama kapalı eklem boĢluğu oluĢturur, eklemi dıĢ etkilerden korur
ve gereksiz, riskli hareketleri sınırlar. Synovial membran, eklem yüzeylerini kayganlaĢtıran
synoviayı salgılar ve gerektiğinde resorbe eder.


Eklem BoĢluğu (Cavitas Articularis)

Eklem yüzleri arasında kalan, eklem aralığının kapsül ile dıĢtan çepeçevre kapatılması
ile oluĢur (ġekil 2.1). BoĢlukta synovia denen eklem sıvısı vardır. Synovianın özellikleri
Ģunlardır:
o
Membrana synovialis tarafından yapılır.
o
Yumurta akına benzer kıvam ve akıĢkanlıktadır. Miktarı yaklaĢık
0,5 ml kadardır.
o
Eklem yüzeylerini kayganlaĢtırır ve eklemin aĢınmasını önler.
Eklem kıkırdağını besler.
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Eklem Bağları (Ligamenta Articularis)

Eklemi oluĢturan kemikleri, birbirine bağlayan, kapsülü destekleyen fibröz yapılardır
(ġekil 2.1). Eklemi korur ve destekler. Eklem boĢluğunun içinde yer alan eklem bağlarına
ligamenta intracapsularia, fibröz zarın kalınlaĢması Ģeklinde görülen bağlara ligamenta
capsulare, kapsülün dıĢında olan eklem bağlarına ise ligamenta extracapsularia adı verilir.


Oynar Eklem ÇeĢitleri

Vücudumuzun en hareketli eklemleri olan synovial eklemler, eklem yüzlerinin
Ģekillerini ve hareketin yapıldığı eksenlerin sayısına göre sınıflandırılır. Dört gruba ayrılır:


Tek Eksenli Eklemler

Tek eksen etrafında hareket edebilen eklemlerdir. Özelliklerine göre aĢağıdaki gibi
gruplandırılabilir:
o

Trokoid Eklem (Art. Trochoidea-Silindirik Eklem): Eklem
yüzlerinden biri silindir Ģeklinde, diğeri buna uyacak yapı ve
Ģekildedir (Resim 2.4.a). Sadece vertikal eksende rotasyon
hareketleri (içe, dıĢa, sağa, sola rotasyon) yapabilir. Radius baĢı ile
ulna arasındaki eklem, birinci boyun omuru atlas ile aksisin dens
denilen çıkıntısı arasındaki eklem trokoid eklemdir.

Resim 2.4: Tek eksenli eklemler

o

Ginglimus Eklem (Ginglymus, Art. Trochlearis-MenteĢe
Eklem): Eklem yüzlerinden biri makara Ģeklinde, diğeri bu
makarayı içine alacak Ģekildedir (Resim 2.4. b). Bu eklem,
transvers eksen etrafında fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri
yapabilir. Ginglimus tipi eklemlere humerus ile ulna arasındaki
eklemi, falankslar arasındaki eklemleri ve ayak bileği eklemini
örnek verebiliriz.
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Ġki Eksenli Eklemler

Ġki eksen etrafında hareket edebilen eklemlerdir. Özelliklerine göre aĢağıdaki gibi
gruplandırılabilir:
o

Sellar Eklem (Art. Sellaris-Eyerimsi Eklem): Ekleme katılan her
iki eklem yüzünde de hem konkavlık, hem konvekslik vardır. Eyer
Ģeklindedir. Bu eklemler sagittal eksende abduksiyon ve
adduksiyon; transvers eksende fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri
yapar. Bu eklem tipine trapez kemik ile birinci metakarpinin
yaptığı eklemi (art. carpometacarpalis pollicis ) örnek verebiliriz
(Resim 2.5. a).

Resim 2.5: Ġki eksenli eklemler

o

o



Kondiloid Eklem (Art. Condylaris): Eklem yüzlerinden birinde
konveks kondil, diğerinde bu çıkıntıya uyumlu eklem yüzü vardır.
Fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon, çok az da
rotasyon yapabilir. Diz eklemi bu eklem tipinin tipik örneğidir
(Resim 2.5. b).
Elipsoid Eklem (Art. Ellipsoidea):Kondiloid eklemin bir
çeĢididir. Eklem yüzlerinden biri konveks, oval biçimdedir. Diğeri
bu oval yüzü içine alacak Ģekilde çukurdur. Bu eklem sagittal
eksende abduksiyon, adduksiyon, transvers eksende fleksiyon,
ekstansiyon hareketleri yapabilir. Oksipital kemikle atlas
arasındaki eklemi, metacarpilerle falankslar arasındaki eklemleri
ve el bileği eklemini örnek verebiliriz (Resim 2.5. c).

Çok Eksenli Eklemler

Tüm eksenleri kullanarak hareket eden eklem, sferoid eklemdir.
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o

Sferoid Eklem (Art. Spheroidea-Küresel Eklem): Eklem
yüzlerinden biri küre Ģeklinde yuvarlak, diğeri bu küreyi içine
alacak Ģekilde çukurdur (Resim 2.6. a). Vücudun en hareketli
eklemleridir. Her üç ekseni kullanarak tüm açısal hareketleri
yapabilir. Omuz eklemi ve kalça eklemi sferoid tip eklemlerdir.

Resim 2.6: (a) Çok eksenli eklem, (b) eksensiz eklem



Eksensiz Eklemler

Bu gruba düz eklemler girer. Özelliklerine göre aĢağıdaki gibi gruplandırılabilir:
o

Plana Eklem (Art. Plana-Düz Eklemler): Eklem yüzleri düzdür.
Belli bir eksenleri yoktur. Sınırlı kayma hareketi yapabilirler. El
bileği kemikleri (ossa carpi) ve ayak bileği kemiklerinin (ossa
tarsi) birbirleri ile yaptığı eklemleri örnek verebiliriz (Resim 2.6. b)

23

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kemiklerin ve eklemlerin genel özelliklerini ayırtediniz.
ĠĢlem Basamakları
 Kemiklerin özelliklerini
üzerinde inceleyiniz.

Öneriler
bir

kemik

 Kemikteki yapıları yazınız.

 Eklemlerin çeĢitlerini sınıflandırınız.

 ġema 1.1’ini inceleyiniz.

 Oynamaz
eklemlerin
iskelette inceleyiniz.

 Oynamaz
eklemlerin
özelliklerine dikkat ediniz.

özelliklerini

yapısal

 Oynamaz eklem çeĢitlerine iskeletten  Oynamaz eklem çeĢitlerini
örnekler bulunuz.
tekrar ediniz.

yazarak

 Yarı oynar eklemlerin
iskelette inceleyiniz.

yapısal

özelliklerini

 Yarı
oynar
eklemlerin
özelliklerine dikkat ediniz.

 Yarı oynar eklem çeĢitlerine iskeletten  Yarı oynar eklem çeĢitlerini yazarak
örnekler bulunuz.
tekrar ediniz.
 Oynar eklemlerin yapısında bulunan  Oynar eklemin Ģeklini çizerek yapılarını
oluĢumları resimde gösteriniz.
gösteriniz.
 Oynar eklem çeĢitlerini uygun olan
resimlerin altlarına yazınız.

 Oynar eklem çeĢitlerini yazarak tekrar
ediniz. Ġskeletten örnekler bulunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisinde suturayı oluĢturan kemik kenarları yontulmuĢ kalem ucu
gibi ince ve keskindir?
A) Sutura serrata
B) Sutura harmonia
C) Sutura squamosa
D) Sutura syndesmosis
E) Sutura plana

2.

AĢağıdakilerden hangisi eklem boĢluğunda bulunarak eklem yüzünün uyumunu
sağlayan, halka Ģeklinde, fibröz bağ dokudan yapılmıĢ yapılardır?
A) Labrum articulare
B) Meniscus articulare
C) Discus articulare
D) Capsüla articulare
E) Cartilago articularis

3.

AĢağıdakilerden hangisi oynar eklemlern yapısında bulunan, eklem yüzünü içine
alacak Ģekilde eklem boĢluğunu saran, eklemi destekleyen iki tabakalı örtüdür?
A) Ligamenta articularis
B) Synovial membran.
C) Cartilago articularis
D) Capsüla articularis.
E) Cavitas articularis

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
4.

( ) Eklemleri inceleyen bilim dalına Articolatio denir.

5.

( ) Ginglymus tipi eklemler transvers eksende, fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri
yapabilir.

6.

(

) Kemiklerin eklem yüzleri dıĢında kalan kısımları periosteum denilen zar ile

sarılıdır.
7.

( ) Kemiğin boyuna büyümesi epihysisde olur.

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
BaĢ kemikleri ve eklemlerinin yapısı; baĢ radyografilerinde anatomik yapıyı
ayırtedebileceksiniz.

ARAġTIRMA





BaĢ kemiklerinin yapısını araĢtırınız.
BaĢ-boyun eklemlerinin yapısını araĢtırınız.
Kranium radyografilerinin adlarını araĢtırınız.
Kranium radyografilerinde hastaya verilen pozisyonları araĢtırınız.

3. BAġ RADYOGRAFĠLERĠNDE
ANATOMĠK YAPI
Hareket sistemi (systema locomotorium); systema skeletale, systema articülare ve
systema musculare olarak üç alt sistemden oluĢur.
Kemiklerin eklemler aracılığıyla bir araya gelmesiyle oluĢan kemik çatıya iskelet
denir. Yeni doğan iskeletinde 270 kemik, yetiĢkin iskeletinde ise 206 kemik bulunur. BaĢboyun ve gövdenin iskeletine aksial iskelet, ekstremitelerin iskeletine ise appendiküler
iskelet denir. YetiĢkin iskeletinde bulunan 206 kemiğin; 126’sı appendiküler iskelette, 80
tanesi de aksial iskelette yer alır. Ġskelette Ģekil ve boyut yönünden yedi çeĢit kemik bulunur.
Bunlar: Uzun, kısa, yassı, havalı, irregüler, sesamoid ve aksesuvar- ilave (özellikle ayakta
geliĢme esnasında kaynaĢmayan kemik bölümleridir.) kemiklerdir.
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Resim 3.1: Ġskeletteki kemikler



Kemik OluĢumlarının Adlandırılması

Caput (kaput): BaĢ
Condylus (kondil): Lokma veya yumruk
Ģeklinde çıkıntı
Epicondylus ( epikondil): Kondillerin üst
taraflarında yer alan çıkıntılar
Tuberculum (tüberkülüm): Küçük yuvarlak
çıkıntı
Tuberositas (tüberositaz): Yüksekliği fazla
olmayan, pürüzlü kabarıklık
Protuberentia(
protuberensiya):
Küçük
yükseklik tarzında tümsek
Malleolus (malleol): Küçük çekiç ucu Ģeklinde
çıkıntı
Trochanter (trokanter): Yumru, yuvarlak
çıkıntı
Crista (krista) ve Linea Çizgisel çıkıntılar için
kullanılır.

Processus (prosessus) ve spina: Belirgin
keskin (dikensi çıkıntı) çıkıntılar için kullanılır.
Incissura (insissura): Yarım ay Ģeklinde çentik
Sulcus (sulkus): Oluk
Fossa, fovea: Çukurluk, çukurcuklar
Foramaen: Delik Ģeklindeki açıklık, delik
Canalis (kanalis): Kanal
Meatus: Geçit, yol
Fissura:Yarık Ģeklindeki açıklık
Epiphysis (epifiz): Uzun kemiklerin uç
kısımları
Diaphysisi(diafiz): Uzun kemiklerin orta,
gövde bölümü
Metaphysisi(metafiz): Epifiz ile diafiz arasında
kalan sekonder kemikleĢme odağı

Tablo 3.1: Kemik oluĢumları ile ilgili terimler
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3.1. Kafatası (Cranium)
Ġnsan vücudunun, beyin ve duyu organlarını üzerinde bulunduran bölümüne baĢ
(caput-kaput) denir. BaĢ iskeletinin tümüne ise cranium-kranyum denir. BaĢ iskeletinin
bütününü meydana getiren kemiklere ise ossa cranii-ossa krani denir. Cranium; kulak
kemikcikleri (altı adet) ve dil kemiği (bir adet) hariç 22 kemikten oluĢur.

Resim 3.2: Cranium kemikleri

Resim 3.3: Neorocranium kemikleri, kafatası tabanı
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3.1.1. Kafatası Kemikleri (Ossa Cranii)
Kafatası kemiklerinin beyni içine alan, kafa boĢluğunu çevreleyen bölümüne
neurocranium-nörokranyum adı verilir. Yüz iskeletini oluĢturan kafatası bölümüne ise
viscerocranium-visserokranyum veya splanchnocranium-splanokranyum denir.

3.1.1.1. Neurocranium Kemikleri
Neurocranium kemikleri; os frontale, os parietale, os occipitale, os temporale, os
sphenoidale ve os ethmoidaledir.


Os Frontale

Kafatasının ön üst duvarını, alın bölgesini oluĢturan tek kemiktir. Doğumdan sonra iki
parça halinde iken, 5-6 yaĢlarında kaynaĢarak tek kemik halini alır. Üç bölümü vardır (Resim
3.4, 3.5). Bunlar:


Squama Frontalis: Frontal kemiğin dikey konumda duran, arkaya ve
yukarı doğru uzanan, dıĢ yüzü konveks, yaprak Ģeklindeki geniĢ
bölümüdür. DıĢ yüzünde orta hattın her iki yanında bulunan kabartılara
tuber frontale(alın tümseği) denir. Tuber frontalenin aĢağısında açıklığı
aĢağıya bakan kaĢ çıkıntıları (arcus superciliaris) bulunur. KaĢ
çıkıntılarının altında göz çukurunu üstten sınırlayan kenara margo
supraorbitalis denir. Ġki kaĢ kemeri arasında kalan düz alana glabella
denir. Frontal kemiğin squama frontalisi içinde sinüs frontalis bulunur.



Pars Orbitalis: Göz çukurunun tavanını yapan bölümüdür. Bu bölümün
ön dıĢ kısmında bir çukur bulunur. Bu çukurda gözyaĢı bezi yer alır.
Orbital parçalar arasında kalan çentik ( incissura ethmoidales) etmoid
kemikle eklem yapar.



Pars Nasalis: Ġki orbital parçanın arasında, glabellanın altında kalan
küçük bölümdür. Bu bölümün burun kemiği ile birleĢtiği yere margo
nasalis denir.
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Resim 3.4: Frontal kemiğin önden görünüĢü

Resim 3.5: Frontal kemiğin alttan görünüĢü



Os Parietale

Neurocraniumun tavanını ve yan duvarlarını oluĢturan çift kemiktir. Kafatası
kubbesinin (calvaria-kalvarya) büyük bir bölümünü oluĢturur. Dörtkenarlı, dört köĢeli yassı
bir kemiktir. Ġç yüzü konkav (içbükey), dıĢ yüzü konveks (dıĢbükey, tümsek) tir. Ġç yüzünde
beyni ve beyin zarını besleyen damarların geçtiği oluklar vardır. DıĢ yüzündeki kabarıklığa
tuber parietale denir. Parietal kemik, önde frontal kemikle sutura coronalis, arkada
oksipital kemikle sutura lambdoidea aracılığıyla eklemleĢir.
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Resim 3.6: Os parietale dıĢ yan ve iç yandan görünüĢ



Os Occipitale

Kafatasının arka alt bölümünü oluĢturan tek kemiktir. Tabanında kafatası boĢluğu ve
omurga kanalını birbirine bağlayan foramen magnum adı verilen büyük bir delik bulunur.
Bu kemik dört bölüm hâlinde incelenir (Resim 3.7,3.8).


Squama Occipitalis: Oksipital kemiğin dikey konumda olan en büyük
bölümü olup os parietale ve os temporale ile eklemleĢir. Bu parçanın dıĢ
yüzü konveks, iç yüzü konkavdır. Squama oksipitalisin iç yüzünde (+)
Ģeklinde protuberentia occipitalis interna denen bir çıkıntı bulunur. Bu
çıkıntı, iç yüzü dört çukurluğa ayırır. Üstteki çukurlara beynin oksipital
lobu, alttaki çukurlara beyincik oturur. Squama oksipitalisin dıĢ yüzünün
ortasındaki belirgin çıkıntıya protuberentia occipitalis externa ( inion
noktasına uyar) denir.



Pars Lateralis (2 Yan): Foramen magnumun yanlarında yer alan iki
bölümdür. Alt yüzlerinde atlasla eklemleĢen kondiller (condylus
occipitalis) bulunur.



Pars Basilaris: For, magnumun önünde kalan bölümdür. Os
sphenoidalenin cismi ile birleĢir. Bu bölümün üst yüzü oluk Ģeklinde olup
clivus adı verilir.
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Resim 3.7: Os ocipitale alttan görünüĢ

Resim 3.8: Os ocipitale önden görünüĢ



Os Temporale (ġakak Kemiği)

Kafatasının tabanı ve yan alt duvarının yapısına katılan çift kemiktir. Ġçerisine iĢitme
ve denge organının yerleĢmesinin yanında, önemli bazı damar ve sinirlerin üzerinden
geçmesinden dolayı ayrı bir öneme sahiptir. Temporal kemik, dört bölümde incelenir (Resim
3.9,3.10).
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Pars Squamosa: Temporal kemiğin ön ve üst kısmını oluĢturan geniĢ
yaprak Ģeklindeki bölümüdür. Bu parçanın dıĢ yüzünün alt bölümünden
çıkarak öne doğru uzanan çıkıntıya processus zygomaticus denir. Bu
çıkıntı, elmacık kemiği ile birleĢerek arcus zygomaticus denen yay
Ģeklindeki kavisi oluĢturur. Zigomatik çıkıntının arka alt bölümünde, alt
çene kemiği ile eklem yapan fossa mandibularis denen çukurluk
bulunur.
Pars Tympanica: Temporal kemiğin en küçük parçasıdır. DıĢ kulak
yolunun baĢlangıç deliğini (porus acusticus externus) çevreler. Bu parça
üzerinde dıĢ kulak yolu ve kulak zarı bulunur.
Pars Petrosa: Kafatası tabanında sfenoid ve oksipital kemikler arasına
sokulan, kamaya benzeyen bölümdür. Temporal kemiğin en sağlam
bölümüdür. Oldukça sert, kompakt kemik yapısındadır. Bu parça tabanı,
tepesi, üç yüzü ve üç kenarı ile piramid Ģeklindedir. Alt yüzden aĢağıya,
biraz öne doğru uzanan ince çıkıntıya processus styloideus denir. Pars
petrosanın dıĢ kulak yolunun arkasına doğru uzanan konik Ģeklindeki
çıkıntısına processus mastoidea denir. Ġçerisinde orta kulak boĢluğu ile
bağlantılı olan cellulae mastoidea (mastoid havalı hücreler) bulunur.

Pars petrosa içerisinde, iç kulağa ait iĢitme ve denge ile ilgili yapılar yer alır. Orta
kulak boĢluğu (cavitas tympanica) ve kulak kemikçikleri de buradadır. Pars petrosa içinde
ayrıca, n. facialisin geçtiği canalis facialis, a. carotis internanın geçtiği canalis caroticus yer
alır.

Resim 3.9: Os temporale (sağ); a) DıĢ yandan görünüĢ b) Ġç yandan görünüĢ
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Resim 3.10: Os temporale (sağ); alttan görünüĢ



Os Sphenoidale (Temel Kemik)

Kafatası tabanının ortasında, frontal ve etmoid kemiğin arkasında, oksipital kemiğin
önünde tek kemiktir. Neurocranium kemiklerinin hepsiyle eklemleĢir. ġekil olarak
kanatlarını açmıĢ bir yarasaya benzemektedir. Sfenoid kemiğin 4 bölümü vardır (Resim
3.11,3.12).


Corpus Sphenoidalis (Sfenoid Kemik Cismi)

Kemiğin ortasında, içi boĢ, kubik bir kutuya benzeyen bölümdür. Korpusun içindeki
boĢluğa sinüs sphenoidalis denir. Temel kemik korpusunun üst yüzündeki eyere benzeyen
yapıya sella turcica (Türk eyeri) denir. Buranın ortasındaki çukura (fossa hypophysialis/
hipofizialis) hipofiz bezi yerleĢmiĢtir. Hipofiz çukurunu arkadan dorsum sellae denen duvar
sınırlamaktadır.


Ala Major (Büyük Kanat): Kemik korpusunun yan yüzlerinden çıkarak
dıĢ yan yukarıya doğru uzanan geniĢ, sağlam çıkıntılardır. Büyük kanatlar
üzerinde damar ve sinirlerin geçtiği önemli delikler (foramen ovale, for.
rotundum, for. spinosum) bulunur.



Ala Minor (Küçük Kanat): Korpusun ön üst bölümünden iki kök
halinde baĢlayarak öne ve yana uzanan üçgen Ģeklinde yapılardır. Ġki kök
arasında görme sinirinin (n.opticus) geçtiği kanal (canalis opticus)
bulunur.



Processus Pterygoideus (Kanatsı Çıkıntılar): Korpus ile büyük
kanatların birleĢme yerlerinden baĢlayarak aĢağıya doğru ise uzanan
çıkıntılardır.

34

Resim 3.11: Os sphenoidale; arkadan görünüĢ

Resim 3.12: Os sphenoidale; önden görünüĢ



Os Ethmoidale (Kalbur Kemik)

Kafa iskeletinin tek kemiklerindendir. Kafatası tabanının ön bölümünde, sfenoid
kemiğin önünde, frontal kemiğin altındaki çentiğe yerleĢmiĢtir. Os ethmoidale, burun
boĢluğunun tavanı, dıĢ yan duvarları, burun bölmesinin üst kısmı ve her iki göz çukurunun iç
yan duvarını yapar. Etmoid kemik dört bölümden oluĢur (Resim 3.13.)


Lamina Cribrosa (Yatay Lamina): Frontal kemiğin orbital parçaları
arasındaki girintide yer alan delikli bir levha tarzındaki yatay bölümdür.
Üzerindeki deliklerden koku siniri geçer.



Lamina Perpendicularis (Dikey/DüĢey Lamina): Burun bölmesinin üst
kısmını meydana getirir. Yassı, ince dört köĢe bir levha tarzındadır. Bu
bölümün devamı Ģeklinde, üst yüzün ortasından uzanan çıkıntıya crista
galli (krista gali-horoz ibiği) denir.
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Labyrintus Ethmoidalis (Etmoid Labirenti): Yatay laminanın her iki
yanındaki kıvrımlı bölümlerdir. Labirentler içinde hava dolu, sinüs
ethmoidalis (cellulae ethmoidales) denen boĢluklar bulunur. Burnun dıĢ
yan duvarındaki üst ve orta konkalar etmoid labirentlerine aittir.

Resim 3.13: Os ethmoidale; üstten ve dıĢ yandan görünüĢ

3.1.1.2. Viscerocranium Kemikleri- Ossa Faciei
Göz çukuru, burun boĢluğu ve ağız boĢluğunu çevreleyen kemiklerdir. Üst çenede 13,
alt çenede ise bir kemik olmak üzere 14 kemik vardır. Bunlar; maxillae, os zygomaticum, os
nasale, os lacrimale, os palatinum, concha nasalis inferior, vomer ve mandibuladır.

Resim 3.14: Yüz kemikleri
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Maxillae (Üst Çene Kemiği)

Ağız boĢluğunun tavanı, göz çukurunun tabanı, burun boĢluğunun tabanı ve dıĢ yan
duvarını yapan çift kemiktir. Her bir maksilla diğer maksilla ile ve mandibula (alt çene
kemiği) hariç diğer tüm yüz kemikleriyle eklemleĢir. Kafa kemiklerinden frontal kemik ile
eklem yapar. Maksillanın bir cismi, dört çıkıntısı vardır ( Resim 3. 15, 3.16 ).







Corpus Maxillae (Maksilla Gövdesi): Maksillanın orta, merkezi
bölümüdür. Ġçerisinde sinüs maxillaris denen hava dolu boĢluklar
bulunur.
Processus Frontalis (Frontal Çıkıntı): Yukarıya doğru uzanarak os
frontale ile eklemleĢen çıkıntıdır. Burun boĢluğunun dıĢ duvarının
yapısına katılır.
Processus Zygomaticus (Zigomatik Çıkıntı): Korpustan yukarıya doğru
uzanarak zigomatik kemikle eklem yapan çıkıntıdır.
Processus Alveolaris (Alveolar Çıkıntı): Korpustan aĢağıya doğru
uzanarak karĢı taraftaki maksilla ile eklemleĢen çıkıntıdır. Bu çıkıntının
üzerinde arcus alveolaris superior (üst diĢ kemeri) denen kavisli bir yapı
bulunur. Burada diĢlerin yerleĢtiği alveoli dentales (diĢ çukurları)
bulunur.
Processus Palatinus (Palatin Çıkıntı): Maksilla gövdesinin içyan
yüzünün alt bölümünden çıkarak içyana doğru yatay olarak uzanan
çıkıntıdır. KarĢı maksillanın palatin çıkıntısı ile birleĢerek sert damak
(palatum durum) ve burun boĢluğu tabanının 2/3 ünü oluĢturur.

Resim 3.15: M axilla; dıĢ yandan görünüĢ (sağ)
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Resim 3.16: M axilla; iç yandan ve alttan görünüĢ (sağ)



Os Zygomaticum (Elmacık Kemiği)

Göz çukurunun alt dıĢ bölümünde bulunan çift kemiktir. Yanak çıkıntısını yapar ve
dörtgen Ģeklindedir.
Kafatasının en güçlü kemiklerindendir. Kafa ve yüz iskeleti arasında bağlantıyı sağlar.
Proc. Temporalis denen çıkıntısı, temporal kemiğin zigomatik çıkıntısı ile birleĢerek arcus
zygomaticusu oluĢturur. Os zygomaticum; ayrıca proc. frontalisi ile frontal kemik, gövdesi
ile de maksilla ile eklemleĢir.

Resim 3.17: ÇeĢitli yüz kemikleri



Os Palatinum (Damak Kemiği)

Maksilla ve sfenoid kemiğin kanatsı çıkıntıları arasında yer alan “L” Ģeklinde çift
kemiktir. Sert damağın 1/3 arka bölümünü oluĢturur. Yatay lamina (lamina horizantals) ve
dikey lamina (lamina perpendicülaris) adı verilen iki laminası vardır. Yatay lamina sert
damağın yapısına, dikey lamina ise burun boĢluğunun dıĢ yan duvarının yapısına katılır.
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Os Nasale (Burun Kemiği)

Burun sırtının iskeletini oluĢturan çift kemiktir. Küçük dikdörtgen Ģeklindedir.
Maksillaların, frontal çıkıntıları arasındadır.


Os Lacrimale (Göz YaĢı Kemiği)

Yüz kemikleri içinde en küçüğüdür. Orbitanın (göz çukuru) iç yan duvarının önünde
yer alır. Çift kemiktir. Bu kemik üzerindeki olukta göz yaĢı kesesi yer alır.

Resim 3.18: ÇeĢitli yüz kemikleri



Concha Nasalis Ġnferior (Alt Boynuzcuk Kemiği)

Burun boĢluğunun dıĢ yan duvarında, kendi üstüne kıvrılmıĢ Ģekilde yer alan küçük,
çift kemiktir. Burun boĢluğu dıĢ yan duvarındaki alt konkaların oluĢumunu sağlar.


Vomer (Sapan Kemiği)

Burun bölmesinin arka alt kısmını yapan tek kemiktir. Sfenoid kemik, maksilla,
palatinum kemik ve etmoid kemik arasındadır.


Mandibulae (Alt Çene Kemiği)

Yüz iskeletinin en büyük, en sağlam kemiğidir. Kafatası iskeletinin ise tek hareketli
kemiğidir.
Mandibula gövde (corpus mandibulae) ve kol (ramus mandibulae) olmak üzere iki
bölümden oluĢur. Corpus ve ramusun arasında oluĢan açıya angulus mandibulae (gonion
noktasına denk gelir) denir.


Corpus Mandibulae: Mandibulanın açıklığı arkaya bakan “U”
Ģeklindeki orta bölümüdür. Korpusun pars alveolaris denen üst kısmı alt
diĢ kemerini (arcus alveolaris inferior) oluĢturur. Burada diĢlerin
yerleĢtiği çukurlar (alveoli dentales) bulunur. Korpusun ön yüzünde
ortada görülen çıkıntıya protuberentia mentalis (çene ucu kabartısı)
denir.
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Ramus Mandibulae: Mandibula korpusunun her iki yanında yukarı ve
arkaya doğru uzanan kemik kollardır. Her bir ramusun üst ucunda derince
bir çentik olan incisura mandibulae ile birbirlerinden ayrılmıĢ iki çıkıntı
bulunur. Bunlardan önde ve ince olan çıkıntıya proc. coronoideus (taçsı
çıkıntı), arkada ve kalın olanına ise proc. condylaris adı verilir.
Processus condylarisin, temporal kemikle eklem yapan yuvarlak ucuna
caput mandibulae (mandibula baĢı) denir.

Resim 3.19: Mandibulae önden görünüĢ

Resim 3.20: Mandibulae üst yandan görünüĢ
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Os Hyoideum (Dil Kemiği)

Boynun önünde, gırtlağın üstünde, dil kökünün aĢağısında “U” Ģeklinde tek kemiktir.
Ġskeletteki diğer kemiklere kas ve bağlarla tutunur.

Resim 3.21: Os hyoideum

Resim 3.22: Yüz iskeletinin sagittal kesiti

Resim 3.23: Yüz iskeletinin frontal kesiti
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3.1.2. Paranazal Sinüsler
Birer delikle burun boĢluğuna açılan, içerisi solunum epiteli ile kaplı havalı kemik
boĢluklarıdır (Resim 3.22, 3.23 ve 3.24). Duvarındaki epitelin salgısı özel delikler aracılığı
ile burun boĢluğuna akıtılır. Paranazal sinüslerdeki epitelin iltihabına sinüzit denir. YetiĢkin
bir insanda paranazal sinüslerin toplam hacimleri 40-50 ml olup sesin niteliğini ayarlarlar ve
kafatasının ağırlığını hafifletirler.


Sinüs Maxillaris

Orbitanın altında, burun boĢluğunun lateraline yerleĢmiĢ, corpus makxillae içindeki 2
adet boĢluktur. Paranazal sinüslerin en büyüğü olup her birinin hacmi 14 ml (toplam 28- 30
ml) kadardır. Sinüs maxillarisin salgısı burun orta meatusuna akar. Bu sinüsler fetüsün 3.
ayında oluĢmaya baĢlar.


Sinüs Frontalis

Os frontalenin squama frontalisi içinde bulunan 2 adet boĢluktur. KaĢ çıkıntılarının
arkasındadır. Her birinin hacmi 7 ml (toplam 14 ml)’dir. Salgılarını burun orta meatusuna
akıtır. Doğumdan sonra 5. ayda oluĢmaya baĢlar.

Resim 3.24: Paranazal sinüsler



Sinüs Sphenoidalis

Sfenoid kemiğin gövdesi içinde yer alan 2 adet, küçük sinüstur. Her birinin hacmi 3.5
ml (toplam 7 ml)’dir. Salgısını burun üst meatusuna akıtır. Doğumdan sonra 5. ayda
oluĢmaya baĢlar.


Sinüs Ethmoidales

Burun boĢluğu ile orbitalar arasında kalan labyrintus ethmoidalislerlerin içerisinde yer
alır. Sayıları 3 ile 18 arasında değiĢmektedir. Her birinin hacmi 3.5 ml (toplam 7 ml)’dir.
Salgısının bir kısmı üst meatusa, bir kısmı orta meatusa açılır. Fetüsün 5. ayında oluĢmaya
baĢlar.
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Etmoid sinüsler 3 grupta incelenir:




Ön grup sinüsler (sinüs anteriores); burun orta konkalarının altına açılır.
Orta grup sinüsler (sinüs medii)); burun orta meatusuna açılır.
Arka grup sinüsler (sinüs posteriores); burun üst meatusuna açılır.

3.1.3. Bütün Olarak Cranium
Tüm beyni içine alan kafa kemikleri ve yüz kemikleri birleĢerek kafa iskeletinin
bütününü oluĢturur. Kraniumdaki tek oynar eklem çene eklemidir. Diğer kemikler
birbirlerine sutura denen dikiĢ tarzındaki oynamaz eklemlerle tutunmuĢlardır. Doğumdan
sonraki ilk yıllarda neurocranium, viscerocraniumdan daha büyüktür. YaĢ ilerledikçe
viscerocranium daha çok geliĢerek daha büyük hale gelir. Kafa iskeleti beĢ Ģekilde incelenir:

Resim 3.25: Cranium üstten (calvaria) ve arkadan(norma occipitalis) görünüĢ

3.1.3.1. Calvaria (Norma Verticalis, Kafa Kubbesi)
Kafa iskeletine yukarıdan bakıldığında görünen kısımdır. Bu bölümü önde arcus
superciliaris ile arkada protuberentia externadan geçirilen düzlemin üstünde kalan kısımdır
diye de tanımlayabiliriz. Calvaria, önde frontal kemiğin squaması, ortada parietal kemikler,
arkada oksipital kemiğin squaması ile yanlarda squama temporalisten oluĢur.


YetiĢkinde Calvaria

YetiĢkin bir insanın kalvaryasında birçok sutura bulunur.



Sutura Sagittalis: Ġki parietal kemik arasında, orta hatta dikey konumda
yer alan suturadır (Resim 3.25).
Sutura Coronalis: Frontal kemiğin squaması ile parietal kemiğin ön
kenarı arasında yer alan taç Ģeklindeki suturadır (Resim 3.25).
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Sutura Lambdoidea: Ġki parietal kemiğin arka kenarları ile oksipital
kemiğin squaması arasında yer alan λ Ģeklindeki suturadır (Resim 3.25).
Sutura Squamosa: Temporal kemiğin squaması ile parietal kemik
arasındaki suturadır (Resim 3.30).
Sutura Sphenofrontalis: Sfenoid kemiğin ala majorü ile squama
frontalis arasındaki suturadır (Resim 3.30).
Sutura Sphenoparietalis: Sfenoid kemiğin ala majorü ile parietal kemik
arasındaki suturadır (Resim 3.30).

Sutura sagittalis ile sutura coronalisin kesiĢtiği yere bregma noktası, sutura sagittalis
ile sutura lambdoideanın kesiĢtiği yere ise, lambda noktası denir. Kafa kubbesinin orta
hattaki en üst noktasına vertex adı verilir.

Resim 3.26: Yenidoğan kafatası ve fonticuluslar



Yenidoğanda Calvaria

Yenidoğan kalvaryasını oluĢturan kemikler arasındaki bağlantı gevĢek bağ doku ile
sağlanır. Kafa kemiklerinin köĢelerine doğru kemikleĢmemiĢ alanlar vardır. Yenidoğan kafa
kemikleri arasındaki kemikleĢmemiĢ zarsı alanlara bıngıldak (fonticulus-fontanella) denir.
Bıngıldakların en geç 2,5 yaĢlarında kapanması gerekir. Yenidoğan kafatasında 6 adet
bıngıldak (fonticulus) bulunur:




Fonticulus Anterior (Majör-Büyük Bıngıldak): Kafa kubbesinin ön
kısmında sutura sagittalis ile sutura coronalisin kesiĢtiği bregma
noktasındadır. En büyük bıngıldaktır. EĢ kenar dörtgen Ģeklindedir.
Genellikle 18. aya kadar kapanır.
Fonticulus Posterior (Minör-Küçük Bıngıldak): Kafa kubbesinin arka
tarafında, sutura sagittalis ile sutura lambdoideanın kesiĢtiği lambda
noktasındadır. Üçgen Ģeklindedir. 3 ay içinde kemikleĢir.
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Fonticulus Anterolateralis (F. Sphenoidalis-Temel Bıngıldak):
Kafatasının ön yan bölümünde, frontal, paryetal ve sfenoid kemiğin
büyük kanadının birleĢtiği yerdedir. Her iki yanda birer tanedir.
Doğumdan sonra 3. ayda kemikleĢir.
Fonticulus Posterolateralis (F. Mastoideus): Kafatasının arka yan
bölümünde, oksipital kemik, temporal kemiğin mastoid çıkıntısı ve
paryetal kemiğin birleĢtiği yerdedir. Her iki tarafta birer tanedir.
Doğumdan sonra 3 ay içinde kemikleĢir.

3.1.3.2. Basis Cranii (Norma Basilaris, Kafa Tabanı)
Kafa tabanı basis cranii interna ve basisi cranii externa olarak iki Ģekilde incelenir.


Basis Cranii Ġnterna

Kafa tabanının, kalvaryayı kaldırınca üstten görünen bölümüne basis cranii interna
denir. Önde, squama frontalis ve etmoid kemik, ortada sfenoid kemik, yanlarda tempoal
kemiğin petroz parçası ile arkada oksipital kemiğin pars lateralis ve pars basilarisi oluĢturur.
Basis cranii interna çukur bir boĢluk Ģeklinde olup beyin tarafından doldurulur. Üç bölüme
ayrılarak incelenir (Resim 3.27).






Fossa Cranii Anterior (Kafatası Ön Çukuru ): Kafatasının ön
duvarından sfenoid kemiğin küçük kanatlarına kadar uzanan boĢluktur.
Burada crista gali, etmoidin yatay laminası, canalis opticus (görme siniri
ile göz arterinin geçtiği kanal) gibi yapılar yer alır.
Fossa Cranii Media (Kafatası Orta Çukuru ): Sfenoid kemiğin küçük
kanatlarından temporalin pars petrosasının üst kenarına kadar uzanan
boĢluktur. Burada, for. rotundum (n. maxillaris geçer.), for. ovale (n.
mandibularis geçer.), for. spinosum (a. meningea media geçer.) gibi
beyinden çıkan veya beyine ulaĢan damar ve sinirlerin geçtiği delikler
bulunur.
Fossa Cranii Posterior (Kafatası Arka Çukuru ): Temporal kemiğin
pars petrosasından kafatası arka duvarına kadar uzanan boĢluktur. Burada,
for. magnum (büyük delik), for. jugulare ( v. jugularis interna ile ıx., x. ve
xı. kafa sinirleri geçer.) gibi delikler bulunur.
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Resim 3.27: Basis cranii interna

Resim 3.28: Basis cranii externa
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Basis Cranii Externa

Kafa tabanının mandibula hariç aĢağıdan görünen bölümüne, basis cranii externa
denir (Resim 3.28). Üç bölüme ayrılarak incelenir:




Damak bölümü (ön bölüm); sert damağın bulunduğu kısımdır.
Yutak bölümü (orta bölüm); sert damağın arka kenarı ile foramen
magnumun ön kenarı arasındaki kısımdır.
Oksipital bölüm (arka bölüm); for. magnumun ön kenarı ile
protuberentia occipitalis externa arasındaki kısımdır.

3.1.3.3. Norma Lateralis
Kafa iskeletinin yandan görünen kısmıdır (Resim 3.29). Ġki önemli çukurluk bulunur.



Fossa Temporalis (ġakak Çukuru): Arcus zygomaticusun (elmacık kemeri)
üst tarafında kalan çukurluktur.
Fossa Ġnfratemporalis (ġakak Altı Çukuru): Fossa temporalisin devamı
Ģeklinde, altında yer alır. Ramus mandibulanın iç yanındadır.

Norma lateraliste bazı noktalar vardır; frontal, parietal, temporal ve sfenoid kemiğin
büyük kanadının birleĢme yerine pterion noktası, parietal, temporal ve occipital kemiğin
birleĢme yerine asterion noktası denir.

Resim 3.29: Craniumun yandan görünüĢü
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3.1.3.4. Norma Facialis (Frontalis)
Kafa iskeletinin önden görünen kısmıdır. Alın kemiğinin burun kemikleriyle
karĢılaĢtıkları, orta hatta nasion denen nokta bulunur. Önden görünüĢte üç önemli boĢluk
vardır.





Orbita (Cavitas Orbitalis-Göz Çukuru): Üst, alt, dıĢyan ve içyan olmak üzere
4 duvarı vardır. Görme organına ait yapıları taĢır. Orbitanın tepesinde optik
kanal bulunur. DıĢa açılan ön açıklığına aditus orbitae denir.
Cavitas Nasalis (Burun BoĢluğu): Ön açıklığına apertura piriformis, arka
açıklığına (yutağa açılır.) choana narium denir. Ortada septum nasi denen
bölme ile ikiye ayrılmıĢtır. Koku organı ile solunum yolunun baĢlangıç
bölümünü taĢır.
Cavitas Oris (Ağız BoĢluğu): Tavanını sert ve yumuĢak damak, tabanını ağız
döĢemesi yapar. Ön üstte maksilla, ön altta mandibula ile sınırlanmıĢtır.

Resim 3.30: Craniumun önden görünüĢü

3.1.3.5. Norma Occipitalis
Kafa iskeletinin arkadan görünen kısmıdır. Norma occipitalisin ortasında
protuberentia occipitalis externa denilen çıkıntı vardır. Norma occipitaliste sutura sagittalisin
arka kısmı ve sutura lambdoidea ve bu iki suturanın birleĢtiği nokta olan lambda görülür.

3.2. BaĢ-Boyun Eklemleri
Kafa iskeletinde bulunan eklemlerden tek oynar eklem, çene eklemidir. Diğer bütün
eklemler sutura tipi oynamaz eklemlerdir.
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Çene Eklemi (Articulatio Temporamandibularis -Temporamandibular
Eklem)

Temporal kemiğin fossa mandibularis ve tuberculum articularesi ile mandibulanın
caputu arasında oluĢmuĢtur. Synovial, kondiloid tipte bir eklemdir. Eklem boĢluğunda
bulunan discus articularis eklem boĢluğunu alt ve üst iki boĢluğa ayırır. Eklem kapsülü ince
ve gevĢektir. Medial ve lateral bağları vardır (Resim 3.31).
Temporamandibular eklem, alt çene kemiğinin aĢağıya, yukarıya, öne ve arkaya
hareketini sağlar. Lig. Stylomandibularis denen bağı temporal kemiğin styloid çıkıntısından
mandibulaya uzanır.

Resim 3.31: Temporamandibular eklemin yapısı

Resim 3.32: Atlantooccipital eklem ve atlantoaxial eklem: a) Önden görünüĢ b) Arkadan
görünüĢü
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Art. Atlantooccipitalis (Atlantooksipital Eklem)

Atlasın yan yüzlerindeki ( massa lateralis) konkav eklem yüzleri ile oksipital kemiğin
kondilleri arasında oluĢmuĢ elipsoid tipte bir eklemdir (Resim 3.32). Eklemin kuvvetli dıĢ
bağları vardır. Bu eklem baĢa transvers eksende fleksiyon ve ekstansiyon, sagittal eksende
ise sağa, sola eğme hareketini yaptırır.


Art. Atlantoaxialis (Atlantoaksiyal Eklem)

Atlas ile axis arasında üç ayrı eklem vardır. Bu eklemler Ģunlardır:
Atlasın ön kemeri ile axisisin dens çıkıntısı arasında oluĢan eklem, trokoid tipte bir
eklemdir. Bu eklem, vetikal eksen etrafında baĢa, sağa, sola rotasyon hareketi yaptırır.
Diğer eklemler, atlasın massa lateralislerinin alt yüzleri ile axisin pedikülleri üzerinde
bulunan üst eklem yüzleri arasında oluĢan sağ, sol iki eklemdir. Sinovial plana tipinde olan
bu eklemler, kayma hareketi yaparak baĢın dönme hareketini destekler.

3.3. Kafa Radyografilerinde Anatomik Yapı


Kafa P.A Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.33: Kafa P-A radyogramı ve Ģeması
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Kafa A.P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.34: Kafa A.P radyogramı ve Ģeması



Kafa Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.35: Kafa lateral radyogramı ve Ģeması
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Submentovertikal (Kafa Kaidesi) Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.36: Submentovertikal radyogramı ve Ģeması



Town Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.37: Town radyogramı ve Ģeması
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Schuller Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.38: Schuller radyogramı ve Ģeması



Sella Turcica Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.39: Sella turcica lateral radyogramı ve Ģeması
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Stenwers Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.40: Stanvers radyogramı ve Ģeması

3.4. Yüz Radyografilerinde Anatomik Yapı


Lateral Yüz Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.41: Lateral yüz radyogramı ve Ģeması
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Orbita P.A Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.42: Orbita P-A radyogramı ve Ģeması



Foramen Optik Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.43: Foramen optik radyogramı ve Ģeması



Nazal Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.44: Nazal lateral radyogramı ve Ģeması
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Mandibula P.A Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.45: Mandibula P-A radyogramı ve Ģeması
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Mandibula Oblik Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.46: Mandibula oblik radyogramı ve Ģeması



Temporamandibular Eklem Radyografilerinde Anatomik Yapı

Resim 3.47: Temporamandibular eklem lateral radyogramı (çene kapalı)
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Resim 3.48: Temporamandibular eklem lateral radyogramı (çene açık)



Zygomatik Arkus Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.49: Zigomatik arkus radyogramı ve Ģeması
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3.5. Paranazal Sinüs Radyografilerinde Anatomik Yapı


Waters Sinüs Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.50: Waters sinüs radyogramı ve Ģeması
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Cadwell Sinüs Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 3.51: Cadwell sinüs radyogramı ve Ģeması

3.6.DiĢ Radyografilerinde Anatomik Yapı
DiĢler anatomik olarak sindirim sistemi içerisinde incelenmektedir. Ancak diĢ
radyografileri çekiminin Radyografi Teknikleri-1 dersinde yer almasından dolayı diĢin
anatomisi burada anlatılacaktır.
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3.6.1.DiĢler (Dentes)
DiĢler maksilla ve mandibulada bulunan diĢ kemerlerinin alveoli dentalislerine (diĢ
çukurları) yerleĢmiĢ olan sert, keskin yapılardır. Üst ve alt çene kemiklerinin alveolar
çıkıntıları özel bir mukoza ile sarılmıĢtır. DiĢeti (gingivae) olarak adlandırılan bu yapı ağız
mukozasından daha kalın olup bez içermez. Gingiva diĢlerin corona bölümünün alt kısmına
ve collum bölümüne tutunur.

3.6.1.1. DiĢin Yapısı
DiĢ, klinik olarak taç (corona dentes), boyun (collum dentes) ve kök (radix dentes)
kısımlarından oluĢur.





Corona dentis (cron): Taç kısım ağızda görünen ve mineyle kaplı bölümdür
Kronun Ģekli diĢin fonksiyonunu belirler. Örneğin; ön diĢler besinleri koparmak
için keskin bir Ģekle, azı diĢleri ise besinleri öğütmek için düz yüzeylere
sahiptir.
Radix dentis: DiĢin diĢ çukuru içine giren kısmıdır. Kök, diĢin yaklaĢık üçte
ikisini oluĢturur ve diĢi yerinde tutar. Radix dentisin ucunda foramen apicis
dentis denilen delikler vardır. Bu deliklerden arter, ven ve sinirler girer.
Collum dentis: Radix ve corona arasında yer alan dar diĢ bölümüdür.

Resim 3.52: DiĢin anatomik yapısı

DiĢin içindeki boĢluğa cavitas dentis (pulparis) denir. DiĢözü boĢluğu krondan kök
ucuna dek uzanır. DiĢ boĢluğunda pulpa (diĢ özü) adı verilen damar ve sinirden zengin
özelleĢmiĢ bir bağ dokusu vardır. Pulpa diĢin yumuĢak olan tek tabakasıdır ve diĢin özüdür.
DiĢin basınçları, termal etkileri algılamasını, kanlanmasını sağlayan kısmıdır. DiĢlerin ağrıya

61

hassas olmasının en önemli nedeni, pulpadaki sinirlerin vucuttaki iletimi en hızlı sinirler
olmasıdır.
Mine, dentin ve sement diĢin sert tabakalarını oluĢturur. Doğada elmastan sonra en
sert madde olan mine diĢin en dıĢ tabakası olup diĢin Ģeffaflığını verir ve diĢleri korur.
Sement ise diĢ minesi gibi kök yüzeyini örten ince tabakadır. Sement ve minenin altındaki
tabaka dentin tabakasıdır. Dentin, pulpanın dıĢında yoğun olarak bulunan yarı sert bir
tabakadır. Asıl diĢ kütlesinin en büyük kısmını oluĢturur. DiĢe sarı-koyu rengini verir. DiĢ
yaĢlandıkça dentin miktarı artar, mine miktarı azalır bu da diĢlerin yaĢlandıkça daha sarı
görünmesine sebep olur.

Resim 3.53:Periapikal diĢ radyogramı

3.6.1.2. DiĢ Tipleri
Üst ve alt diĢ kemerlerinde orta hattan dıĢ yana doğru 4 tip diĢ bulunur.





Keser diĢler (dentes incisivi): Besinleri keserek parçalar. DiĢ kemerinde orta
hattın iki yanında, birinci ve ikinci sırada bulunan diĢlerdir. Her çenede medial
ve lateral dörder adettir.
Köpek diĢleri (dentes canini): Besinleri koparmaya yarar. DiĢ kemerinin
üçüncü sırasında bulunur ve tüm diĢlerin en uzunudur. Her çenede ikiĢer adettir.
Küçük azı diĢleri (dentes premolares): Besinleri ufalamaya ve koparmaya
yarar. DiĢ kemerinin dördüncü ve beĢinci sırasında bulunur. Tek köklüdür ve
köpek diĢlerinden daha kısadır. Her çenede dörder adettir.
Büyük azı diĢleri (dentes molares): Besinlerin öğütülmesini sağlar. DiĢ
kemerinin altıncı, yedinci, sekizinci sıralarında bulunur. Her çenede altıĢar
adettir (eriĢkinde).
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Resim 3.54: DiĢ tipleri

3.6.1.3. DiĢ Grupları
YaĢamın farklı dönemleri dikkate alınarak iki diĢ grubu belirlenmiĢtir. Bunlar süt
diĢleri (dentes decidui) ve kalıcı diĢler (dentes permanentes) dir.


Süt diĢleri (dentes decidui)

Süt diĢleri 6-8 aylıkken çıkmaya baĢlar ve 20-24 aylıkken tamamlanır. 6–12 yaĢına
kadar dökülerek kalıcı diĢlerle yer değiĢtirir. Her bir diĢ kemerinde onar adet olmak üzere
tamamı 20 adettir.

Resim 3.55: Süt diĢlerinin çıkma zamanları
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Tablo 3.1. Süt diĢlerinin diĢ formülünde gösteriliĢi



Kalıcı diĢler (dentes permanentes)

Süt diĢlerinin yerini 6 yaĢından itibaren kalıcı diĢler alır. Kalıcı diĢler her bir yarım
çenede 8 adet olmak üzere 32 adettir. 16 yaĢında 28 diĢin çıkması tamamlanır. 4 tanesi ileriki
yaĢlarda çıkar. 3. molar diĢin (akıl diĢi) çıkması 30 yaĢına kadar uzayabilir.

Resim 3.57: Kalıcı diĢlerin çıkma zamanları

Her diĢin konumunun harf ya da rakamlarla belirtilmesine diĢ formülü ya da diĢlerin
formüle edilmesi denir. DiĢlerin isimlerinin tek tek yazımı yerine harf ya da rakam ile
belirlenmeleri zaman kazanımı ve uluslar arası kullanımı yönünden kolaylıklar sağlar.
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Tablo 3.2. Kalıcı diĢlerin diĢ formülünde gösteriliĢi

Tablo 3.3. Kalıcı diĢlerin diĢ formülünde gösteriliĢi
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Resim 3.58: Panoramik diĢ radyogramı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
BaĢ radyografilerinde, anatomik yapıyı ayırtediniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kemik oluĢumları ile ilgili terimlere iskelette
 Terimleri yazarak sayınız.
örnekler bulunuz.
 Öğrenme faaliyetindeki ilgili
resimleri inceleyiniz.
 Neurocranium kemiklerinin yapılarını iskelet ve
resimde gösteriniz.
 Kemiklerin yapılarını yazarak
tekrar ediniz.
 Öğrenme faaliyetindeki ilgili
resimleri inceleyiniz.
 Visserocranium kemiklerinin yapılarını iskelet ve
resimde gösteriniz.
 Kemiklerin yapılarını yazarak
tekrar ediniz.
 YetiĢkin kafatasındaki yapıları iskelet ve resimde  Öğrenme faaliyetindeki ilgili
gösteriniz.
resimleri inceleyiniz.
 Yenidoğan kafatasındaki fonticulusları iskelet ve  Kemiklerin yapılarını yazarak
tekrar ediniz.
resimde gösteriniz.
 BaĢ- boyun eklemlerinin yapısını iskelet ve
resimde gösteriniz.
 Kafa P.A
gösteriniz.

radyografisinde

anatomik

yapıyı

 Kafa A.P
gösteriniz

radyografisinde

anatomik

yapıyı

 BaĢ- boyun eklemlerinin
yapısal özelliklerini yazarak
tekrar ediniz.

 Kafa lateral radyografisinde anatomik yapıyı
gösteriniz.
 Ders
laboratuvarında
radyografileri inceleyiniz.
 Submentovertikal radyografisinde anatomik yapıyı
gösteriniz.
 Town radyografisinde anatomik yapıyı gösteriniz.
 Schuller
radyografisinde
gösteriniz.

anatomik

yapıyı

 Sella turcica lateral radyografisinde anatomik  Ders
laboratuvarında
yapıyı gösteriniz.
radyografileri inceleyiniz.
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 Stanwers radyografisinde
gösteriniz.

anatomik

yapıyı

 Lateral yüz radyografisinde anatomik yapıyı
gösteriniz.
 Orbita P-A radyografisinde
gösteriniz.

anatomik

yapıyı

 Foramen optik radyografisinde anatomik yapıyı
gösteriniz.
 Nazal lateral radyografisinde anatomik yapıyı
gösteriniz.
 Mandibula P-A radyografisinde anatomik yapıyı
gösteriniz.
 Mandibula oblik radyografisinde anatomik yapıyı
gösteriniz.
 Temporamandibular
eklem
anatomik yapıyı gösteriniz.

radyografisinde

 Zygomatik arkus radyografisinde anatomik yapıyı
gösteriniz.
 Waters sinüs radyografisinde anatomik yapıyı
gösteriniz.
 Cadwell sinüs radyografisinde anatomik yapıyı
gösteriniz.
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 DiĢin bölümlerini ve yapısını resim ve periapikal
diĢ radyogramında gösteriniz.

 DiĢ maketinde ve posterde
diĢin yapısını inceleyiniz.

 DiĢ tiplerini resimde göstererek
numaralandırılıĢını sayınız.

bunların

 DiĢ tiplerinin
sayınız.
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özelliklerini

 Panoramik diĢ radyogramında anatomik yapıyı
gösteriniz.
 DiĢ radyoloji laboratuvarında
diĢ
radyografisi
istek
formunu inceleyiniz.
 Panoramik diĢ radyogramını
radyoloji
laboratuvarında
inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.

1.

( ) BaĢ ve gövde iskeletinin ikisine birden aksiyal iskelet denir.

2.

( ) Condylus terimi kemikler üzerinde bulunan, yarım ay Ģeklinde olan, çentik
anlamına gelir.

3.

( ) Ġki kaĢ çıkıntısı arasındaki, frontal kemiğe ait düz alana glabella denir.

4.

( ) Temporal kemiğin kama Ģeklindeki en sağlam bölümüne pars petrosa denir.

5.

( ) Angulus mandibulae gonion noktasına denk gelir.

6.

( ) Cranium P-A radyografisinde koronal ve lambdoid suturalar görünmez.

7.

( ) Schuller radyografisinde en iyi görünen yapılar mastoid hücreleridir.

8.

( ) Waters sinüs radyografisnde sfenoid sinüsler görünmez.

9.

( ) Temporamandibular eklemde bulunan meniscus eklem boĢluğunu ikiye ayırır.
Atlantooksipital eklem baĢa, sağa, sola rotasyon hareketi yaptırır.

10.

( ) Temporamandibular eklem radyografisinde mandibulanın kondiloid çıkıntısı
görülemez.

11.

( ) DiĢin diĢ çukuru içine giren kısmına corona dentis denir.

12.

( ) DiĢ boĢluğunda damar ve sinirden zengin özelleĢmiĢ bağ dokusuna pulpa dentis
adı verilir.

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
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Gövde kemikleri ve eklemlerinin yapısı; gövde radyografilerinde anatomik yapıyı
ayırtedebileceksiniz.

ARAġTIRMA




Omurga radyografilerinin ne amaçla çekildiğini araĢtırınız.
Omurga eklemlerinin özelliklerini araĢtırınız.
Gövde radyografilerinin adlarını araĢtırınız.

4. GÖVDE RADYOGRAFĠLERĠNDE
ANATOMĠK YAPI
4.1. Gövde Kemikleri (Ossa Truncus)
Gövde kemikleri omurga ve göğüs kafesi kemiklerinden oluĢur. Gövde kemikleri
omurgada 26 adet, göğüs kafesinde 25 adet olmak üzere 51 adet kemikten oluĢur.

4.1.1. Omurga (Columna Vertebralis)
Kafatası tabanından baĢlayarak boyun ve gövdenin arka ortasında uzanan ve
yetiĢkinde 26 adet kemiğin birleĢmesi ile oluĢan S Ģeklinde bir kolondur.
Omurganın bölgeleri ve omur sayıları Ģöyledir( Resim 3.1):






Vertebrae cervicales (boyun omurları ) C 7 omur
Vertebrae thoracicae (göğüs omurları ) T 12 omur
Vertebrae lumbales (bel omurları ) L 5 omur
Vertebrae sacrale, Os sacrum (kuyruk sokumu) S 5 omur (yetiĢkinde 1 kemik)
Vertebrae coccygea, Os coccygea (kuyruk omurları) 4-5 omur (yetiĢkinde 1
kemik)

Omurlar birbirlerine discus intervertebralis (omurlar arası disk) olarak adlandırılan
lifli kıkırdaktan yapılı bağlarla bağlanmıĢtır. YetiĢkin bir erkekte 70 cm, kadında 60 cm olan
omurga uzunluğunun 1/4 ünü diskler, 3/4 ünü ise omurlar oluĢturur. Columna vertebralisi
yapan, sakrumun üzerinde kalan ilk 24 omur presakral omurlar (gerçek, hareketli
omurlar) olarak adlandırılır. Omurga önden ve arkadan bakıldığında düz bir sütun
Ģeklindedir. Yandan bakıldığında ise bir takım eğrilikler görülür. Öne doğru olan eğriliklere
lordoz, arkaya doğru olan eğriliklere ise kifoz denir.
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Boyun bölgesinde öne doğru olan eğriliğe, servikal lordoz,
Bel bölgesinde öne doğru olan eğriliğe, lumbal lordoz,
Göğüs bölgesinde arkaya doğru olan eğriliğe, torakal kifoz,
Sakral bölgede arkaya doğru olan eğriliğe sakral kifoz denir.

Resim 4.1: Columna vertebralis önden, arkadan ve yandan görünüĢ

4.1.1.1. Tipik Bir Omurun Yapısı
Birinci ve ikinci boyun omurları ile sakrum ve koksiks omurları hariç, diğer omurlar
ortak bir anatomik yapıya sahiptir tipik bir omurun yapısında Ģu oluĢumlar bulunur.


Corpus Vertebrae (Omur Gövdesi): Omurların ön bölümünde kısa, silindirik
yapılardır. Omur cisimleri ikinci boyun omurundan baĢlayarak sakruma doğru
kademeli bir Ģekilde büyür. Corpus vertebraların üst ve alt uçları ortalarına göre
daha geniĢtir. Omur cisimlerinin bu uçları discus intervertebralislerle
eklemleĢir.



Arcus Vertebrae (Omur Kemeri): Omurun arka bölümünü oluĢturan, omur
gövdesinin arkasında bulunan kavisli yapıdır. Omur korpusuna sağ- sol iki
pedikül (pediculus arcus vertebrae, ayakçık) ile bağlanır. Omur kemerinin geniĢ
arka kısmına sağ- sol lamina (lamina arcus vertebrae) denir. Pediculusların üst
kısmlarında yer alan çentiklere incisura vertebralis inferior denir. Bu çentikler
karĢılıklı bir araya gelerek foramen intervertebrale denen deliği oluĢtururlar
(Resim 4.1). Bu deliklerden spinal sinirler geçerek omurga kanalını terk eder.
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Foramen Vertebrale (Omur Deliği): Omur gövdesi ile omur kemerinin
çevrelediği omurun ortasında bulunan deliktir. Omurların üst üste dizilmesiyle
foramen vertebralarda üst üste gelerek bir kanal oluĢtururlar. OluĢan bu kanala
omurga kanalı (canalis vertebralis) denir. Bu kanalda omurilik yer alır.



Processus Spinosus (Dikensi Çıkıntı): Omurların arka ortasında bulunan sivri
çıkıntıdır. Her bir omurda bir tanedir.



Processus Transversus (Enine Çıkıntı): Omurların yanlarında enine durumda
olan iki adet çıkıntıdır.



Processus Articularis (Eklem Çıkıntısı): Eklem çıkıntılarıdır. Altta iki (proc.
articularis inferior), üstte iki (proc. articularis superior) toplam dört tanedir.

Resim 4.2: Tipik bir omurun anatomik yapıs

4.1.1.2. Bölgelere Göre Omurların Özellikleri


Boyun Omurlarının (Vertebrae Cervicales) Özellikleri

Boyun bölgesinde 7 omur bulunur. Hareketli omurların en küçükleridir. Birinci, ikinci
ve yedincisi atipik, diğerleri tipik özelliklere sahiptir. Tipik bir servikal vertebranın küçük bir
gövdesi vardır. Yan çıkıntıları üzerinde birer delik bulunur. Servikal vertebralar üst üste
dizildiklerinde bu delikler birer kanal oluĢturur ve bu kanaldan beyni besleyen a.
vertebralisler (a. sukclavianın dalı) geçer. C2 - C6 omurlarının processus spinosusları
genellikle çatallıdır. Birinci servikal vertebraya atlas, ikinci servikal vertebraya axis ve
yedinci servikal vertebraya vertebra prominens denir (Resim 4.3 ve 4.4).
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Resim 4.3: Boyun omurları






Atlas: Gövdesi ve spinoz çıkıntısı yoktur. Ġki yan parçası (massa
lateralis) vardır. Bu yan parçaların üstteki eklem yüzü oksipital kemiğin
kondilleri ile alttaki eklem yüzü ise axis ile eklemleĢir.
Axis: Gövdesinin üst tarafında, diĢ Ģeklinde dens axis denen bir çıkıntı
vardır. Dens axis atlas ile eklem yapar.
Vertebrae Prominens: Yedinci boyun omurudur. Proc. spinosusu deri
üzerinden görülebilir ve palpe edilebilir.

Göğüs Omurlarının
Özellikleri

(Vertebrae

Thoraccicae,

Dorsal

Vertebralar)

Göğüs omurları 12 adettir. Gövdeleri ve çıkıntıları boyun omurlarına göre daha
kalındır. Ġlk dördü boyun, son dördü bel omurlarına benzer, ortada kalan dört tanesi ise tipik
ğöğüs omurları olarak kabul edilir. Tipik ğöğüs omurunun korpusu, boyun omurlarının
korpuslarından büyüktür. Foramen vertebraleleri küçük ve yuvarlağa yakındır. Proc.
spinosusları uzun olup aĢağıya doğru eğik bir Ģekildedir. Göğüs omurunun transvers
çıkıntılarında kaburgaların tuberkülü ile eklemleĢen eklem yüzleri bulunur. Her bir tipik
göğüs omuru 10 adet eklem yüzüne sahiptir.


Bel Omurlarının (Vertebrae Lumbales) Özellikleri

Bel omurları 5 adettir. Presakral omurların en sağlam ve en büyükleridir. Omur
gövdeleri, üzerlerine düĢen ağırlığın artmasına bağlı olarak çok kalındır. Omur delikleri
geniĢ ve triangulerdir. Proc. Spinosusları kısa ve yassıdır.
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Resim 4.4: Boyun, göğüs ve bel omurları

Resim 4.5: Os sacrum ön alt, arkadan, yandan görünüĢ



Kuyruk Sokumu Kemiğinin (Os Sacrum) Özellikleri

Sakral omurlar ve aralarındakis disklerin kemikleĢip, birleĢmesiyle oluĢmuĢtur.
BaĢlangıçta 5 adet olan omur birleĢerek yetiĢkinde tek kemik halini almıĢtır. Pelvis
boĢluğunun arka üst duvarını yapar ve iki kalça kemiğinin arasındadır. Sakrum tabanı
yukarıda, tepesi aĢağıda üçgen Ģeklinde bir kemiktir (Resim 4.5). Tabanı beĢinci bel omuru
ile tepesi ise koksiks ile eklem yapar.
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Os sacrumun iki yüzü vardır: Pelvis boĢluğuna bakan, kankav olan ön yüzüne facies
pelvica, konveks olan arka yüzüne facies dorsalis denir. Üst yanında koksalar ile eklem
yapan facies auricularis adı verilen eklem yüzleri vardır. Ön yüzün üst orta bölümünde
bulunan ve S1 in cismi tarafından oluĢturulan çıkıntıya promontorium denir. Ön yüzde
yukarıdan aĢağıya doğru sıralanmıĢ olan 4 çift delikten sakral spinal sinirlerin ön dalları
geçer. Arka yüzde bulunan 4 çift delikten de sakral spinal sinirlerin arka dalları çıkar. Arka
yüzün ortasında spinoz çıkıntıların birleĢmesinden oluĢmuĢ keskin çıkıntıya crista sacralis
mediana denir.


Kuyruk Kemiğinin (Os Coccygea) Özellikleri

Sakrum gibi 4-5 omurun kaynaĢıp birleĢmesiyle oluĢmuĢ üçgen Ģeklinde tek kemiktir.
Üstte sakrumla eklemleĢen koksiksin alt ucu serbesttir.


Omurganın Seviye Tesbitlerinde kullanılan Yüzey ĠĢaretleri

ġekil 4.1: Omurganın seviye tesbitlerindekullanıla yüzey iĢaretleri
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Servikal

Thorakal

Lumbal
Sakrum
Koksiks

C1 …………….Mastoid çıkıntı.
C2-C3…………Gonion
C7………….....Vertebrae prominens
T1…………......Sternal girintinin 5 cm üstü
T2-T3…………Sternal girinti
T4- T5…….......Sternal açı
T7……………..Scapulanın alt açısı
T10……………Ksifoid çıkıntı
L2……………..Kostal sınır
L3-L4………….Göbek
L4………………Ġlium kanatlarının üst sınırı
S1……………..Spina iliaca anterioe superior
Symphysis pubis ve femurun büyük trokanterleri
Tablo 4.1: Omurganın seviye tesbitlerinde kullanıla yüzey iĢaretleri

4.1.2. Göğüs Kafesi Kemikleri (Ossa Thoracicae)
Göğüs kafesini önde göğüs kemiği (os sternum), ön yanlarda ve arkada kaburgalar
(costae), arka ortada göğüs omurları (vertebrae thoracicae) oluĢturur. Göğüs iskeletinin
çevrelediği boĢluğa da göğüs boĢluğu (cavum thoracis) denir. Göğüs kemikleri bir adet
stenum,ve 12 çift kaburgalar olmak üzere 25 adettir.

Resim 4.6: Os sternum önden ve sol dıĢ yandan görünüĢ
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Os Sternum (Göğüs Kemiği)

Göğüs kafesinin ön ortasında yer alan, yukarıdan aĢağıya uzanan yassı, 15-17 cm
uzunluğunda bir kemiktir. Sternumun üzeri sadece deri ve deri altı dokusu ile örtülmüĢtür.
Kemiğin üç bölümü vardır (Resim 4.6).







Sternum Sapı (Manubrium Sterni): Diğer bölümlere göre daha geniĢ
ve kalın olan üst bölümdür. Yanlarında bulunan çentiklerden üstte olanı
ile köprücük kemiğinin ön ucu eklem yapar Diğer çentikle ise birinci
kaburgalar eklemleĢir.
Sternum Gövdesi (Corpus Sterni): Sternum sapı ile hançersi çıkıntı
arasında kalan orta bölümdür. Sternumun en uzun bölümü olup
manubriumdan daha ince ve dardır. Corpus ile manubrium arasındaki
eklem yerine manubristernal eklem denir. Bu eklem yerindeki açıya
angulus sterni adı verilir. Ġkinci kostalar angulus sterni hizasında
sternumla eklemleĢir.
Ksifoid (Hançersi) Çıkıntı (Processus Xiphoideus): Sternumun sivri, en
küçük, en ince alt parçasıdır.

Ossa Costae (Kaburgalar)

Kaburgalar göğüs kafesinin büyük bir bölümünü oluĢturarak göğüs boĢluğundaki
organların en iyi Ģekilde korunmasını sağlar. Sağ tarafta 12, sol tarafta 12 olmak üzere
toplam 24 adettir. Kaburgalar uzun, yassı ve eğri kemiklerdir. Arkada göğüs omurlarından
baĢlayarak öne doğru ilerlerler. En kısa kosta birinci kosta, en uzun kosta sekizinci kostadır.

Resim 4.7: Göğüs kafesi kemikleri önden görünüĢ
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Kaburgalar sternuma bağlanma özelliğine göre sınıflandırılır.



Kıkırdak uçları ile doğrudan sternumla eklemleĢen ilk 7 çift kaburgaya
hakiki (gerçek) kaburga (costae verae) denir.
Son 5 çift kaburgaya yalancı kaburgalar (costae spuriae) denir.
o

o

Yalancı kaburgalardan ilk 3 çifti (8. 9. 10. kosta) önce kendi
arasında birleĢip daha sonra 7. kostanın kıkırdak bölümü ile
birleĢerek indirekt olarak sternumla eklemleĢir. Bunlara yaysı
kaburgalar denir.
Sternumla eklem yapmayan, uçları serbest olan son iki çift (11. ve
12. Kosta) kaburgalara serbest (yüzen) kaburgalar denir.

Her bir kostanın iki bölümü vardır: Kaburganın arkada göğüs omurlarına bağlanan
bölümü kemik (os costale), ön bölümü ise kıkırdak (Cartilago costalis) yapısındadır. Her
bir kemik kostanın da üç bölümü vardır (Resim 4.8). Kemik kostanın bölümleri Ģunlardır:





Extremitas Dorsalis (Arka Uç): Kemik kostanın omurlar tarafındaki
arka ucudur. Bu uçta torakal vertebraların gövdesi ve transvers
çıkıntılarıyla eklem yapan caput costae (kaburga baĢı), collum costae
(kaburga boynu) ve tuberculum costae vardır.
Corpus Costae( Kaburga Cismi): Kaburga boynundan sonra gelen orta
kısımdır. GeniĢ bir açı yaparak öne doğru seyreder.
Extremitas Ventralis (Ön Uç): Sternuma bakan ön uçtur.

Resim 4.8: Bir kostanın anatomisi
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4.2. Gövde Eklemleri
Gövde eklemleri omurga eklemleri ve göğüs eklemleri olmak üzere iki grupta ele
alınır.

4.2.1. Omurga Eklemleri
Omurlar arasındaki eklemler, omur gövdeleri arasındaki eklemler ve omur kemerleri
arasındaki eklemler olmak üzere iki gruba ayrılır:


Omur Gövdeleri Arasındaki Eklemler

Ġkinci boyun omurundan sakruma kadar olan (C2-S1 arası) omurların cisimleri
arasında symphysis tipinde, yarı oynar eklem bulunmaktadır. Omur gövdelerinin eklem
yapacak olan alt ve üst yüzleri hyalin kıkırdak ile kaplıdır. C2 ile S1 omurları arasında
discus intervertebralisler bulunur (Resim 4.10). Disklerin kalınlığı yaklaĢık olarak 5-12
mm kadardır. Discus intervertebralisler, omurların kontrollü hareket etmelerini sağlar ve
omurları darbelere karĢı korur. Discus intervertebralislerin çevresini oluĢturan kollajen
liflerden oluĢan bölümünün ( anulus fibrosa) yırtılması hâlinde fıtık (hernia discalis) oluĢur.


Omur Kemerleri Arasındaki Eklemler

Omur kemerleri arasında iki çeĢit eklemleĢme görülür:




Omur kemerlerinin üst eklem çıkıntıları (proc. articularis superior) ve alt
eklem çıkıntıları (proc. articularis inferior) arasında synovial plana
tipinde eklemler vardır. Her bir eklemin eklem kapsülü ince ve gevĢektir.
Bu eklemlere faset eklemleri de denir (Resim 4.9).
Omur kemerlerinin laminaları, spinöz ve transvers çıkıntıları arasında
syndesmosis eklemler mevcuttur. Bu eklemler ile komĢu omur kemerleri
arasında uzunlamasına seyreden sarı renkli lig. flava denen bağlar vardır
(Resim 4.9).

Resim 4.9: Omur kemerleri arasındaki eklemler
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Resim 4.10: Omur gövdesi arasındaki ekemler ve kostovertebral eklemler

4.2.2. Göğüs Eklemleri
Göğüs eklemleri Ģunlardır:


Art. Costovertebralis (Kostovertebral Eklemler)

Kosta baĢındaki eklem yüzü ile omur gövdesindeki eklem yüzü arasında oluĢan plana
tipinde eklemlerdir (Resim 4.10). Her bir eklem kısa ve kalın liflerden oluĢan bir eklem
kapsülüne sahiptir.
Ayrıca, kaburga çıkıntıları (tuberculum costae) ile omurların transvers çıkıntıları
arasında da plana tipinde eklemler vardır. 11. ve 12. kostalarda bu eklemlerden bulunmaz.
Kostovertebral eklemler sınırlı kayma hareketi yapabilir.
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Art. Sternokostalis (Sternokostal Eklemler)

Kostalar ile sternum arasındaki eklemlerdir. Bu eklemler plana tipindedir. Sternum ile
kostalar arasında lig. sternocostalia radiata adı verilen bağlar uzanır.

Resim 4.11: St ernokostal eklemler

4.3. Omurga Radyografilerinde Anatomik Yapı


Atlas- Axis A-P (1. ve 2. Vertebralar, Odontoid) Radyografisinde
Anatomik Yapı

Resim 4.12: Odontoid radyogramı ve Ģeması
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Servikal Vertebralar A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4.13: Servikal vertebralar A-P radyogramı ve Ģeması



Servikal Vertebralar Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4.14: Servikal vertebralar lateral radyogramı ve Ģeması

84



Servikal Vertebralar Oblik Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4.15: Servikal vertebralar oblik radyogramı ve Ģeması



Thorakal (Dorsal) Vertebralar A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4.16: Thorakal vertebralar A-P radyogramı ve Ģeması

85



Thorakal (Dorsal) Vertebralar Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4.17: Thorakal vertebralar lateral radyogramı ve Ģeması



Lumbal Vertebralar A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4.18: Lumbal vertebralar A-P radyogramı ve Ģeması
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Lumbal Vertebralar Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4.19: Lumbal vertebralar lateral radyogramı



Lumbal Vertebralar Oblik Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4.20: Lumbal vertebralar oblik radyogramı ve Ģeması
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Sakrum A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4.21: Sakrum A-P radyogramı ve Ģeması



Sakrum ve Koksiks Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4.22: Sakrum ve koksiks lateral radyogramı ve Ģeması
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4.4. Thorax Radyografilerinde Anatomik Yapı


Thorax P-A Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4.23: Thorax P-A radyogramı



Thorax Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4.24: Thorax lateral radyogramı
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Üst Kostalar Oblik Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4.25: Üst kostalar oblik radyogramı ve Ģeması



Alt Kostalar Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4.26: Alt kostalar radyogramı ve Ģeması
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Sternum Anterior Oblik Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4.27: Sternum anterior oblik radyogramı ve Ģeması



Sternum Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4. 28: Sternum lateral radyogramı ve Ģeması
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4.5. Batın Radyografilerinde Anatomik Yapı


Ayakta Direkt Batın Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 4.29: Ayakta direkt batın radyogramı ve Ģeması



Yatarak Direkt Batın (Direkt Üriner Sistem-DÜS) Radyografisinde
Anatomik Yapı

Resim 4.30: Yatarak direkt batın radyogramı ve Ģeması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Gövde radyografilerinde anatomik yapıyı ayırtediniz.

ĠĢlem Basamakları
 Bir
omurun
gösteriniz.

yapılarını

Öneriler
resimde
 Bir
omurun
inceleyiniz.

yapısını

iskelette

 Tipik bir omurun yapılarını yazarak
tekrar ediniz.

 Bölgelere göre omurların yapısal
 Bakınız resim 4.3, 4.4, 4.5.
farklılıklarını iskelette inceleyiniz.
 Omur gövdeleri ve kemerleri arasındaki
 Bakınız resim 4.9, 4.10
eklemleri iskelet ve resimde gösteriniz.
 Göğüs eklemlerinin yapısını iskelet ve
resimde gösteriniz.

 Bakınız resim 4.10, 4.11

 Atlas- Axis A-P (1. ve 2. vertebralar,
odontoid) radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Servikal vertebra A-P radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Servikal vertebra lateral radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Servikal vertebra oblik radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.

 Ders laboratuvarında
inceleyiniz.

 Thorakal vertebra A-P radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Thorakal vertebra lateralradyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Lumbal vertebra A-P radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
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radyografileri

 Lumbal vertebra lateral radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Lumbal vertebra oblik radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Sakrum A-P radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Sakrum
ve
radyografisinde
gösteriniz.

koksiks
anatomik

 Ders laboratuvarında
inceleyiniz.

radyografileri

lateral
yapıyı

 Sternumun yapılarını iskelet üzerinde
gösteriniz.

 Bakınız resim 4.6

 Kostaların yapılarını iskelette gösteriniz.

 Bir kostanın bölümlerini yazarak takrar
ediniz.

 Thoraks A-P radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Thoraks
lateral
radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Üst kostalar oblik radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Alt kostaların radyografisinde anatomik
 Ders laboratuvarında
yapıyı gösteriniz.
inceleyiniz.
 Sternum anterior oblik radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Sternum
lateral
radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Ayakta direkt batın ve yatarak direkt
batın (DÜS) radyografilerinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
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radyografileri

ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDĠRME
DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Omur kemerinin, omur korpusuna bağlanmasını sağlayan sağ, sol ayakçık
Ģeklindeki bölümüne pediculus arcus vertebralis denir.

2.

( ) Sternal açı (angulus sterni) 5. kosta hizasındadır.

3.

( ) S1’in sakrumun ön yüzünde, öne doğru yaptığı çıkıntıya crista sacralis denir.

4.

( ) Birinci boyun omuru atlasın spinoz çıkıntısı ve korpusu bulunmaz.

5.

( ) Columna vertebralis A-P radyografilerinde en iyi görülebilen yapı foramen
intervertebralelerdir.

6.

( ) Odontoid radyografisinde atlas ve axis görülebilen yapılardır.

7.

( ) Kostalar ile sternum arasındaki eklemler plana tipi snovial eklemlerdir.

8.

( ) Kosta baĢı ile omur gövdeleri arasındaki eklemlere kostovertebral eklemler denir.

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 cevaplandırınız.
1.

Frontal kemiğin bölümleri nelerdir?

2.

Oynar eklemlerde eklem yüzlerinde uyumsuzluk olduğunda, bu uyumu sağlayan
yapılar nelerdir?

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kafa kubbesinin en üst noktasına ………………………………..denir.
Squama occipitalisin dıĢ yüzünün ortasındaki çıkıntıya …………………………denir.
Mandibula corpus ve ramusunun birleĢme yerindeki açıya ……………………denir.
(Vücudun önünden arkasına veya arkasından önüne doğru, yere paralel olarak
geçirilen eksene ………………………….denir.
Eklem yüzlerinden biri küre Ģeklinde, diğeri bu küreyi içine alacak Ģekilde konkav ise
bu eklemlere ……………………………………….denir.
Omur kemerlerinin üst ve alt eklem çıkıntıları arasında oluĢan plana tipi eklemlere
…… ………………….denir.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

9.

AĢağıdaki terimlerden hangisi, ayak tarafında anlamındadır?
A) Caudalis
B) Plantaris
C) Distalis
D) Cranialis
E) Posterior

10.

Sinüs sphenoidalis sfenoid kemiğin hangi bölümünde yer alır?
A) Ala major
B) Ala minor
C) Corpus
D) Dorsum sellae
E) Pterygoid çıkıntı

11.

AĢağıdakilerden hangisi, zygomatik kemikle birleĢerek arcus zygomaticusu oluĢturur?
A) Frontal kemik
B) Maxillae
C) Mandibula
D) Sfenoid kemik
E) Temporal kemik
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12.

AĢağıdakilerden hangisi, sacrum A-P radyografisinde görünen yapılardan değildir?
A) Koksiks
B) Sakroiliak eklem
C) L5
D) Sacral foramenler
E) L3-L4 disk aralığı

13.

AĢağıdakilerden hangisi, cranium lateral radyografisinde görünen yapılardan değildir?
A) Etmoid sinüs
B) Sfenoid sinüs
C) Frontal sinüs
D) Maxillae
E) Mandibula

14.

AĢağıdakilerden hangisi, eklem boĢluğunda yer alan yapılardan değildir?
A) Synovia
B) Eklem kapsülü
C) Discus articularis
D) Labrum articularis
E) Eklem bağları

15.

Omur gövdeleri arasındaki eklemlerde
aĢağıdakierden hangisinde bulunmaktadır?
A) C1-C2 omurları arasında
B) C2-L5 omurları arasında
C) C2-S1 omurları arasında
D) Sakrum ve koksiks omurlarında
E) Presakral omurlar arasında

16.

AĢağıdaki yapılardan hangisi, temporamandibular eklem radyografisinde görünmez?
A) Mandibulanın koronoid çıkıntısı
B) Mandibulanın kondiloid çıkıntısı
C) Porus acusticus externus
D) Maxillae
E) Discus articularis

17.

AĢağıdakilerden hangisi diĢin ağızda görünen ve mineyle kaplı bölümüdür?
A) Radix dentis
B) Collum dentis
C) Cavitas dentis
D) Corona dentis
E) Pulpa
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yer

alan

discus

intervertebralisler

18.

AĢağıda diĢin numaralandırılıĢı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Sağ üst yarım çenedeki diĢlere 11–18 arası numara verilir.
B) Sol üst yarım çenedeki diĢlere 21–28 arası numara verilir.
C) Sol alt yarım çenedeki diĢlere 31–38 arası numara verilir.
D) Sağ alt yarım çenedeki diĢlere 41–48 arası numara verilir.
E) Sağ alt yarım çenedeki üçüncü molar diĢ 38 olarak numaralandırılır.

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

B

2

C

3

E

4

Doğru

5

YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

C
A
D
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

YanlıĢ

3

YanlıĢ

4

Doğru

5

YanlıĢ

6

Doğru

7

Doğru

8

Doğru

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

sguama frontalis, pars nasalis,
pars orbitalis
discus articularis, meniskus
articularis, labrum articularis
vertex
protuberentia occipitalis
externa
angulus mandibulae
axis sagittalis

art.spheroidea
faset eklemler
A
C
E
E
A
B
C
D
D
E
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