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Hareket Sistemi Radyolojik Anatomisi-1 modülünü
baĢarmıĢ olmak
Üst ve alt ekstremite radyografilerinde anatomik yapıyı
ayırt etmek
Genel Amaç
Bu modül ile; gerekli araç, gereç ve ortam sağlandığında,
üst ve alt ekstremite iskeletini oluĢturan kemik ve
eklemlerin yapısı ile üst ve alt ekstremite radyografilerinde
anatomik yapıyı ayırt edebileceksiniz.
Amaçlar
1. Üst ekstremite radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt
edebileceksiniz.
2. Alt ekstremite radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt
edebileceksiniz.
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 laboratuvarı
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
Üst ekstremite kemikleri ve eklemlerinin yapısı, üst ekstremite radyografilerinde
anatomik yapıyı ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Üst ekstremite kemik ve eklemlerinin anatomisini araĢtırınız.
Üst ekstremite radyografilerinin adlarını araĢtırınız.

1. ÜST EKSTREMĠTE
RADYOGRAFĠLERĠNDE ANATOMĠK YAPI
1.1. Üst Ekstremite Kemikleri (Ossa Membri Superioris)
Üst ekstremite ve alt ekstremite kemiklerinin hepsine birden appendiküler iskelet
denir. Üst ekstremiteler; gövdenin iki yanına tutunmuĢ, sağ ve sol simetrik uzantı
Ģeklindedir. Üst ekstremiteler; omuz, kol, önkol ve el olmak üzere dört bölümde incelenir.
Appendiküler iskelette bulunan 126 kemiğin, 64’ü üst ekstremitelerde yer alır.

1.1.1. Üst Taraf KavĢağı veya Omuz Kemikleri
Üst taraf kavĢağı kemikleri os scapula ve os claviculadır.


Os Scapulae (Kürek Kemiği)

Göğüs kafesinin arkasına oturmuĢ yassı ve üçgen Ģeklinde bir kemiktir. Ġki yüzü, üç
kenarı ( margo superior, margo medialis, margo lateralis) ve üç köĢesi vardır. Hafif çukur
olan ve kaburgalara (2.-7. kaburgalar) yaslanan ön yüzüne facies costalis (anterior), dıĢ arka
yüzüne ise, facies dorsalis denir. Arka yüz konvekstir ve rahatlıkla deri altından hissedilir.
Bu yüzde spina scapula denen belirgin bir çıkıntı vardır ve bu çıkıntı arka yüzü üst ( fossa
supraspinata) ve alt (fossa infraspinata) iki çukura ayırır. Spina scapulanın devamı
Ģeklinde olan geniĢlemiĢ ucuna acromion denir. Akromionun üzerinde köprücük kemiği ile
eklem yapan bir eklem yüzü vardır.
Kürek kemiğinin kalın olan üst dıĢ köĢesinde humerusla eklemleĢen cavitas
glenoidalis adı verilen sığ bir çukur vardır. Glenoid çukurun iç yanındaki kalın boyuna
collum scapulae denir. Üst kenarın devamı Ģeklinde, glenoid çukurun üstünde yer alan
boyuna tutunan, gaga Ģeklindeki çıkıntıya processus coracoideus adı verilir.
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Resim 1.1: Os scapula arkadan ve önden görünüĢ



Os Clavicula (Köprücük Kemiği)

Sternum ile scapulanın akromion çıkıntısı arasına horizantal olarak yerleĢmiĢ bir
kemiktir. Vücutta en yüzeyel yerleĢimli, en kolay kırılabilen kemiktir.
Os claviculanın acromion ile eklemleĢen arka ucuna extremitas acromialis, sternumla
eklemleĢen ön ucuna ise extremitas sternalis denir. Ġki uç arasındaki orta bölüme de corpus
clavicula adı verilir.

Resim 1.2: Os clavicula üstten ve alttan görünüĢ
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1.1.2. Serbest Üst Taraf Kemikleri
Serbest üst taraf kemikleri kol, ön kol ve el kemikleridir.

1.1.2.1. Kol Kemikleri (Ossa Brachium)
Dirsek ve omuz arasındaki üst ekstremite bölümüne kol (brachium) denir. Kol
bölgesinde humerus kemiği bulunur.

Resim 1.3: Os humerus (sol); a) önden , b) arkadan görünüĢ



Os Humerus (Kol Kemiği)

Üst ekstremitenin en büyük kemiğiolup, tipik bir uzun kemiktir. Tüm uzun kemiklerde
olduğu gibi alt uç, üst uç ve birde gövdesi vardır (Resim 1.3).


Üst Uç (Extramitas Proximalis): Üst uçta caput humeri adı verilen
geniĢ, yuvarlak bir baĢ ile iki çıkıntı bulunur. Humerus baĢının arka dıĢ
tarafındaki büyük tümseğe tuberculum majus, ön iç tarafındaki küçük
tümseğe tuberculum minus denir. Humerus baĢı ile tuberküller
arasındaki dar bölüme anatomik boyun (collum anatomicum),
tuberkiüller ile gövde arasındaki geçiĢ bölümüne ise cerrahi boyun
(collum chirurgicum) denir.
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Gövde (Corpus Humeri): Humerusun iki epifizi arasındaki orta
bölümüdür. Corpus humeri üstte yuvarlak olarak baĢlayıp aĢağıya doğru
yassılaĢır. Üç yüzü ve üç kenarı vardır. Gövdenin arka yüzünde içyandan
dıĢ yana, yukarıdan aĢağıya doğru uzanan ve n. radialisin basısıyla oluĢan
bir oluk vardır. Bu oluğa sulcus nervi radialis denir.



Alt Uç (Extramitas Distalis): Humerusun alt ucundaki yapıların tümü
condylus humeri olarak adlandırılır. Burada önkol kemikleri ile
eklemleĢen yapılar bulunur. Humerusun alt ucunun iç yanında yer alan
ulnanın çentiği ile eklemleĢen makara Ģeklindeki yapıya trochlea humeri,
Trochlea= makara) radius baĢı ile eklemleĢen yuvarlak yapıya da
capitulum humeri (capitulum= baĢcık) denir. Alt ucun ön yüzünde fossa
coronoidea ve fossa radialis denen iki çukurluk bulunur. Alt ucun arka
yüzünde ise dirsek çıkıntısının yerleĢtiği fossa olecrani denen çukurluk
bulunur. Condylus humerinin üst bölümünün dıĢ yanında görülen çıkıntıya
epicondylus lateralis, iç yanında görülen çıkıntıya ise epicondlus
medialis denir.

1.1.2.2. Ön kol Kemikleri (Ossa Antebrachium)
Dirsek ile el bileği arasındaki üst ekstremite bölümüne ön kol (antebrachium) denir.
Ön kolda radius ve ulna kemikleri bulunur.

Resim 1.4: Radius (sol) a) önden , b) ulnardan görünüĢ
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Os Radius (Döner Kemik)

Anatomik duruĢa göre ön kol iskeletinin dıĢ yanında alır ve ulnaya göre daha kısadır.
Ġki uç ile bir gövdeden oluĢur (Resim 1.4).


Üst Uç (Extramitas Proximalis): Üst uçta yer alan silindir Ģeklindeki
baĢa caput radii denir. Caput radii humerusun alt ucundaki capitulum
humeri ve ulna ile eklem yapar. Radius baĢının gövde ile birleĢtiği dar
kısma collum radii (radius boynu) denir. Boynun ön- altında yer alan,
pazu kasının sonlandığı pürtüklü çıkıntıya tuberositas radii denir.



Gövde (Corpus Radii): Ġki uç arasındaki orta, diafiz kısımdır. Radiusun
gövdesi aĢağıya doğru geniĢleyerek uzanır. Üç yüzü ve üç kenarı vardır.
Ulnaya bakan iç kenarı (Margo interosseus) keskin bir kenardır.



Alt Uç (Extramitas Distalis): Radiusun alt ucu üst ucuna göre daha
kalındır.Alt ucun dıĢ yanından aĢağıya doğru uzanan çıkıntıya processus
styloideus ( milsi çıkıntı) denir. Alt ucun iç yanında ise ulna ile
eklemleĢen incisura ulnaris denen bir çentik bulunur.

Resim 1.5: Ulna (sol) a) önden, b)radialden görünüĢ
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Os Ulnae (Dirsek Kemiği)

Ön kol iskeletinin iç yanında bulunan, radiustan daha uzun bir kemiktir. Ġki ucu, bir
gövdesi vardır (Resim 1.5).


Üst Uç (Extramitas Proximalis): Radiusun aksine, ulnanın üst ucu alt
ucuna göre daha kalındır. Üst uçta yer alan humerusun alt ucundaki
trochlea ile eklemleĢen yarım ay Ģeklindeki çentiğe incisura trochlearis
denir. Çentiğin arka yukarısındaki büyük çıkıntıya olecranon (dirsek
çıkıntısı), çentiğin alt kısmındaki küçük çıkıntıya ise processus
coronoideus denir.



Gövde (Corpus Ulnae): Kemiğin orta uzun bölümüne corpus ulnae
denir. Ulnanın korpusu yukarıdan aĢağıya doğru daralır.



Alt Uç (Extramitas Distalis): Ulnanın alt ucunda baĢ kısmı (caput ulnae)
bulunur. Ulna baĢı radiusla eklem yapar ancak, el bileği eklemine
doğrudan katılmaz. Alt ucun iç arka tarafında aĢağı doğru olan çıkıntıya
processus styloideus denir.

Resim 1.6: Ossa manus (sağ), palmar yüz
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Resim 1.7: Ossa manus (sağ), dorsal yüz

1.1.2.3. El Kemikleri (Ossa Manus)
Her bir el iskeletinde 27 adet kemik bulunur. El kemikleri el bileği kemikleri (ossa
carpi), el tarağı kemikleri (ossa metacarpi), ve el parmak kemikleri (ossa digitorium manus)
olarak üç gruba ayrılarak incelenir.


Ossa Carpi (El Bileği Kemikleri )

El bileği iskeleti 8 kısa kemikten oluĢmuĢtur. Bu kemikler bağlarla sıkıca birbirlerine
bağlandıklarından hareketleri kısıtlanmıĢtır. El bilek kemikleri dörder adet, iki sıra halinde
dizilmiĢtir (Resim 1. 6, 1.7).
Birinci sıra veya proksimal sıra kemikleri dıĢtan içe (radialden ulnaya) doğru
Ģunlardır:





Os scaphoideum (sandal kemik)
Os lunatum (ay kemik)
Os triquetrum (piramit kemik)
Os psiforme (nohut kemik )

Ġkinci sıra veya distal sıra kemikleri dıĢtan içe (radialden ulnaya) doğru Ģunlardır:



Os trapezium (yamuk kemik)
Os trapezoideum (yamuksu kemik)
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Os capitatum (baĢlı kemik)
Os hamatum (çengel kemik)

Doğumdan sonra, karpal kemiklerin her biri farklı zamanlarda kemikleĢtiğinden
radyogramları yaĢ tayininde önem taĢır. Karpal kemiklerin en büyüğü ve ilk kemikleĢeni
baĢlı kemik (os capitatum), en küçükleri ve en son kemikleĢeni ise nohut kemik (os
psiforme) tir.


Ossa Metacarpi (El Tarak Kemikleri)

El tarak kemikleri 5 adet ince, uzun kemiklerdir. Avuç içi ve el sırtının iskeletini
oluĢtururlar. Her bir metakarpal kemiğin üst ucuna basis, gövdesine corpus, alt ucuna caput
denir. El tarak kemikleri dıĢtan içe doğru (baĢparmaktan baĢlayarak) os metacarpale I, II, III,
IV ve V Ģeklinde Romen rakamları ile numaralandırılır. En uzun metakarpal kemik II.
metakarp, en kısası ise I. metakarptir.


Ossa Digitorium Manus-Phalanges (El Parmak Kemikleri)

El parmaklarının iskeletini yapan kemiklerdir. BaĢparmakta iki, diğer parmaklarda
üçer tane olmak üzere 14 adettir. Küçük ama uzun kemik karakterindedirler. Her bir
parmaktaki phalanges (falankslar) üstten altta doğru 1., 2., 3. falanks veya proksimal, media,
distal falanks olarak isimlendirilir. Her bir falanksın üst ucuna basis, gövdesine corpus, alt
ucuna da caput denir.

1.2. Üst Ekstremite Eklemleri
Üst ekstremite eklemleri, üst ekstremite kavĢağı ve serbest üst ekstremite eklemleri
olarak iki grupta ele alınır.

1.2.1. Üst Ekstremite KavĢağı Eklemleri
Üst ekstremite kavĢağı eklemleri, özelliklerine göre aĢağıdaki gibi gruplandırılabilir:


Art. Acromioclavicularis

Klaviculanın skapular ucu ile scapulanın acromion çıkıntısı arasında oluĢan eklemdir.
Synovial plana tipi eklemdir (Resim 1.8). Eklem içinde discus articularis vardır.
Acromioklavikular eklem kuvvetli bir kapsüle sahiptir. Kapsül lig. Acromioclavicularis
denen bağ ile desteklenmiĢtir. Bu eklem sınırlı kayma hareketi yapabilmektedir.


Art. Sternoclavicularis

Klaviculanın sternal ucu ile sternumda bulunan klavicular çentik arasında oluĢan
eklemdir. Synovial plana tipi bir eklemdir (Resim 1.8). Eklem boĢluğunda discus articularis
bulunur. Eklemin kapsülü lig. Sternoclavicularis anterior ve posterior ile desteklenmiĢtir.
Sternoclavicular eklem omuz ekleminin hareketlerini desteklemektedir.
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Resim 1.8: Üst ekstremite kavĢağı eklemleri

1.2.2. Serbest Üst Ekstremite Eklemleri
Serbest üst ekstremite eklemleri omuz eklemi, dirsek eklemi, radioulnar eklemler, el
bileği ve el eklemleridir.

Resim 1.9: Omuz eklemi (sağ), önden görünüĢ

1.2.2.1. Omuz Eklemi (Art. Humeri, Glenohumeral Eklem)
Humerus baĢı ile scapulanın glenoid çukuru arasında oluĢan, sferoid tipte bir eklemdir.
Eklem çukuru sığ bir yapıya sahip olduğundan labrum articulare ile derinleĢtirilmiĢtir. Omuz
eklemi gevĢek ve yayvan bir kapsüle sahiptir. Kapsülün en zayıf olduğu yer eklemin alt
bölümüdür. Bu nedenle çıkıklar genellikle aĢağıya doğru olmaktadır. Eklemin en önemli
bağları glenohumeral ve korakohumeral bağlardır. Eklem etrafında birçok bursae vardır.
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Omuz eklemi transvers eksende fleksiyon-ekstansiyon, sagittal eksende abduksiyonadduksiyon, vertikal eksende iç ve dıĢ rotasyon hareketlerini yapabilmektedir.

1.2.2.2. Dirsek Eklemi (Art. Cubiti)
Dirsek eklemi humerusun alt ucu ile radius ve ulnanın üst ucu arasında oluĢan, üç ayrı
eklemin ortak bir kapsülle sarılmasıyla oluĢmuĢ bir eklemdir.Bu üç eklem ayrı tiplerde
olmasına rağmen dirsek eklemi fonksiyonel olarak ginglimus tiptedir. Dirsek ekleminin
geniĢ bir eklem kapsülü vardır. Kuvvetli kollateral ve oblik bağlara sahiptir. Ayrıca eklemde
bursaelar bulunur. Dirsek ekleminin oluĢumuna katılan eklemler Ģunlardır:


Art. Humeroradialis

Humerusun alt ucundaki capitulum humeri ile radius baĢı arasında oluĢan eklemdir.
Eklem sferoid tiptedir.


Art. Humeroulnaris

Humerusun alt ucundaki trochlea humeri ile ulnanın üst ucundaki incisura trochlearis
arasındaki eklemdir. Ginglimus tipte bir eklemdir.


Art. Radioulnaris Proximalis

Radius ve ulnanın üst uçları arasındaki eklemlerdir. Bu eklem trokoid tiptedir. Eklem
transvers eksende fleksiyon-ekstansiyon; vertikal eksende iç ve dıĢ rotasyon hareketlerini
yapar.

Resim 1.10: Dirsek eklemi ekstansiyonda; önden görünüĢ (sağ)
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Resim 1.11: Dirsek eklemi ekstansiyonda; arkadan görünüĢ (sağ)

Resim 1.12: Dirsek eklemi 90° fleksiyonda; a) dıĢ yandan (sağ)

Resim 1.13: Dirsek eklemi 90° fleksiyonda; iç yandan görünüĢ (sağ)
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Resim 1.14: Dirsek eklemi frontal kesit önden görünüĢ (sağ)

1.2.2.3. Radioulnar Eklemler

Resim 1.15: Radioulnar eklemler

Radius ve ulna arasında üç eklem bulunur.


Art. Radioulnaris Proximalis

Dirsek eklemini oluĢumuna katılan trokoid tipte eklemdir (Resim 1.15). Vertikal
eksende iç ve dıĢ rotasyon yapar.
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Art. Radioulnaris Distalis

Radiusun alt ucundaki incisura ulnaris denen çentik ile ulnanın caput ulna denen baĢı
arasında oluĢan eklemdir (Resim 1.15). Trokoid tipte bir eklemdir. Eklem içinde bulunan
discus articularis, eklemi, el bilek ekleminden ayırır. Bu eklem, vertikal eksende iç ve dıĢ
rotasyon yapar.


Syndesmosis Radioulnaris

Radius ve ulna arasında bulunan syndesmosis tipi oynamaz eklemdir.

1.2.2.4. El Bileği Eklemi (Art. Radiocarpalis - Radiokarpal Eklem)
Radiusun alt ucu ile birinci sıra el bilek kemikleri (pisiform hariç) arasında oluĢan,
elipsoid tipte bir eklemdir (Resim 1.16). Radiokarpal eklemde kuvvetli kolateral bağlar,
palmar ve dorsal bağlar vardır. El bileği eklemi transvers eksende fleksiyon-ekstansiyon;
sagittal eksende, adduksiyon-abduksiyon hareketlerini yapar.

Resim 1.16: El bileği eklemi ve el eklemleri
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El bileği, karıĢık bir anatomik yapıya sahiptir. El bilek kemiklerinin ön yüzünde, dıĢ
yanda skafoid ve trapaez kemiğe ait çıkıntılar, iç yanda pisiform ve hamatumumun çengeli
ile sınırlanan bir oluk oluĢur. Bu olukta bulunan kanala, canalis carpi-carpal tunel adı
verilir (Resim 1.17). Karpal tunelin içinden median sinir geçer. Median sinir baĢparmak ve
iĢaret parmağının hareket ve duyusunu sağlayan bir sinir olup bileğin iç yüzünün ortasından
geçerek el içinde dallara ayrılır. Karpal tünel sadece median sinir ve kas bağlarının
sığabileceği kadar bir geniĢliğe sahiptir. Kanal içinde yer kaplayan herhangi bir oluĢum ya
da ĢiĢlik, içindeki dokuların sıkıĢmasına neden olur. Median sinirdeki bu sıkıĢma sinirin
uyardığı bölgelerde uyuĢma ve keçelenme Ģikâyetleri ile kendini belli eder. Median sinirin
karpal tünelde sıkıĢması ile ortaya çıkan bu tablo karpal tünel sendromu olarak adlandırılır.

Resim 1. 17: Karpal tunel

1.2.2.5. El Eklemleri
El eklemleri Ģunlardır:


Karpal Eklemler

Aynı sıradaki karpal kemikler (skafoid ve lunatum gibi) arasındaki eklemlere
interkarpal eklem; birinci sıradaki karpal kemikler ile ikinci sıradaki karpal kemikler
(skafoid ile trapez kemik gibi ) arasındaki eklemlere de mediokarpal eklem denir. Karpal
eklemler, synovial plana tipinde eklemlerdir (Resim 1.16). Bu eklemler, sınırlı kayma
hareketleri yapabilir.
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Art. Carpometacarpales (Karpometakarpal Eklemler)

Ġkinci sıradaki el bileği kemikleri ile el tarak kemiklerinin basisi arasındaki
eklemlerdir. Plana tipinde eklemlerdir (Resim 1.16). Bu nedenle sınırlı kayma hareketleri
yapabilir.

Art. Carpometacarpalis Pollicis (Karpometakarpalis Pollisis)
Karpal kemiklerden trapez kemik ile birinci metakarpal kemik arasındaki eklemdir.
Bu eklem, sellar tipte bir eklemdir (Resim 1.16). Fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon,
adduksiyon, opozisyon ve sirkumdiksiyon hareketlerini yapabilir.


Art. Metacarpophalangeales (Metakarpofalangeal Eklemler)

1.-V. metakarpal kemiklerin distal uçları ile 1.-V. falanksların proksimal uçları
arasında oluĢan elipsoid tipte eklemlerdir (Resim 1.16). Bu eklemler fleksiyon, ekstansiyon,
abduksiyon, adduksiyon, opozisyon ve sirkumdiksiyon hareketlerini yapabilir.


Art. Ġnterphalangeales Manus (Ġnterfalangeal Eklemler)

Falankslar arasında oluĢan ginlimus tipte eklemlerdir (Resim 1.16). Fleksiyon ve
ekstansiyon hareketleri yapabilir.

1.3. Üst Ekstremite Radyografilerinde Anatomik Yapı
Üst ekstremite radyografileri scapula, clavicula, omuz, humerus, dirsek, ön kol, el
bilek ve el radyografileridir.


Scapula Radyografilerinde Anatomik Yapı



Scapula A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.18: Scapula A-P radyogramı ve Ģeması
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Scapula Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.19: Scapula lateral radyogramı ve Ģeması



Clavicuala Radyografilerinde Anatomik Yapı


Clavicula A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.20: Clavicula A-P radyogramı
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Clavicula P-A Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.21: Clavicula P-A radyogramı ve Ģeması
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Üst Ekstremite KavĢağı Eklem Radyografilerinde Anatomik Yapı


Acromioclavicular Eklem Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.22: Acromioclavicular eklem radyogramı ve Ģeması
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Sternoclavicular Eklem Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.23: Stenoclavicular eklem anterior oblik radyogramı ve Ģeması

Resim 1.24: Stenoclavicular eklem A-P radyogramı
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Resim 1.25: Stenoclavicular eklem oblik radyogramı



Omuz Radyografilerinde Anatomik Yapı


Omuz A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.26: Omuz A-P radyogramı ve Ģeması
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Omuz Aksiyal Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.27: Omuz aksiyal radyogramı ve Ģeması



Omuz A-P Abduksiyon (Ġkinci Plan) Radyografisinde Anatomik
Yapı

Resim 1.28: Omuz ikinci plan radyogramı ve Ģeması
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Omuz Ġnternal Rotasyon Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.29: Omuz internal radyogramı ve Ģeması (sol)



Omuz External Rotasyon Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.30: Omuz external rotasyon radyogramı ve Ģeması (sol)
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Humerus Radyografilerinde Anatomik Yapı


Humerus A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.31: Humerus A-P radyogramı



Humerus Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.32: Humerus lateral radyogramı
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Humerus Transtorasik Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.33: Humerus transtorasik radyogramı



Dirsek Radyografilerinde Anatomik Yapı


Dirsek Eklemi A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.34: Dirsek eklemi A-P radyogramı ve Ģeması
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Dirsek Eklemi Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.35: Dirsek eklemi lateral radyogramı ve Ģeması



Ön Kol Radyografilerinde Anatomik Yapı


Ön Kol A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.36: Ön kol A-P radyogramı ve Ģeması
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Ön Kol Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.37: Ön kol lateral radyografisi



El Bileği Eklemi Radyografilerinde anatomik yapı


El Bileği P-A Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.38: El bileği P-A radyogramı ve Ģeması
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El Bileği Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.39: El bileği lateral radyogramı ve Ģeması



Karpal Tunel Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.40: Karpal tunel radyogramı ve Ģeması
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El Radyografilerinde Anatomik Yapı


El P-A Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1. 41: El P-A radyogram



El Oblik Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.42: El oblik radyogramı ve Ģeması
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El BaĢ Parmağı A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.43: El baĢ parmağı A-P radyogramı ve Ģeması



El BaĢ Parmağı Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.44: El baĢ parmağı lateral radyogramı ve Ģeması
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Yüzük Parmağı Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 1.45: Yüzük parmağı lateral radyogramı ve Ģeması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Üst ekstremite radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt ediniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Scapulanın yapılarını iskelette ve
resimde gösteriniz

 Scapuladaki oluĢumları yazınız.

 Claviculanın yapılarını iskelette ve
resimde gösteriniz.
 Humerusun yapılarını iskelette ve
resimde gösteriniz.
 Radiusun yapılarını iskelette ve resimde
gösteriniz.
 Ulnanın yapılarını iskelette ve resimde
gösteriniz.
 El kemiklerini iskelette ve resimde
gösteriniz.
 Üst ekstremite kavĢağı eklemlerinin
yapısını iskelet ve resimde gösteriniz.
 Omuz ekleminin yapısını iskelet ve
resimde gösteriniz.
 Dirsek ekleminin yapısını iskelet ve
resimde gösteriniz.
 Radioulnar eklemlerin yapısını iskelet
ve resimde gösteriniz.
 El bileği ekleminin yapısını iskelette
gösteriniz.

 Claviculanın yapılarını yazınız.
 Humerusun yapılarını yazınız.
 Radiusun yapılarını yazınız.
 Ulnanın yapılarını yazınız.
 El bilek kemiklerini yazarak sayınız.
 El kemiklerini kendi elinizde gösteriniz.
 Üst ekstremite eklemlerinin Latince –
Türkçe adlarını yazarak tekrar ediniz.
 Omuz eklemindeki yapıları yazınız.
 Dirsek eklemindeki yapıları yazınız.
 Radioulnar eklemlerdeki yapıları
yazınız.
 El bileği eklemindeki yapıları yazınız.

 El eklemlerini iskelette gösteriniz.

 El eklemlerinin adlarını yazınız.

 Scapula A-P radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Scapula lateral radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Clavicula A-P radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Clavicula P-A radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Acromioclavicular eklem
radyografisinde anatomik yapıyı
gösteriniz.
 Sternoclavicular eklem radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.

 Ders laboratuvarında radyografileri
inceleyiniz.
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 Omuz A-P radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Omuz aksiyal radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Omuz ikinci plan radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Omuz internal rotasyon radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Omuz external rotasyon radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Humerus A-P radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Humerus lateral radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Humerus transtorasik radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Dirsek eklemi A-P radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Dirsek eklemi lateral radyografisinde
 Ders laboratuvarında radyografileri
anatomik yapıyı gösteriniz.
inceleyiniz.
 Ön kol A-P radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Ön kol lateral radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 El bileği P-A radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 El bileği lateral radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Karpal tunel radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 El P-A radyografisinde anatomik yapıyı
gösteriniz.
 El, oblik radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 El baĢparmağı A-P radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 El baĢparmağı lateral radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 El
yüzük
parmağı
lateral,
radyografisinde
anatomik
yapıyı
gösteriniz.
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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.

( ) Humerusun alt ucundaki yapıların tümüne condylus humeri denir.

2.

( ) Clavicula P-A radyografisnde claviculanın acromial ucu görünmez.

3.

( ) Proc. styloideus radiusun üst ucunda bulunan yapılardandır.

4.

( ) Carpilerin proximal sıra ikinci kemiği os lunatumdur.

5.

( ) El P-A radyografisnde el kemiklerinin hepsi görünmektedir.

6.

( ) Klaviculanın scapular ucu ile scapulanın acromion çıkıntısı arasında oluĢan
ekleme Art.acromioclavicularis denir.

7.

( ) Sternoclavicular eklem anterior oblik radyografisinde manubrium sterni
görünmez. Omuz ekleminin en önemli bağları glenohumeral ve korakohumeral
bağlardır.

8.

( ) Omuz aksiyal radyografisinde acromioclavicular eklem görünmez.

9.

( ) Dirsek eklemi trokoid tipte bir eklemdir.

10.

( ) El bileği P-A radyografisinde radius ve ulnanın styloid çıkıntıları görünmez.

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
11.

Scapulanın üst dıĢ köĢesinde yer alan humerusla eklemleĢen sığ çukura…………denir.

12.

Aynı sıradaki karpal kemikler arasında oluĢan
eklemlere…………………………denir.

13.

El bilek kemiklerinin ön yüzünde oluĢan oluk içindeki kanala……………………
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
Alt ekstremite kemikleri ve eklemlerinin yapısı, alt ekstremite radyografilerinde
anatomik yapıyı ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Alt ekstremite kemik ve eklemlerinin anatomisini araĢtırınız.
Alt ekstremite radyografilerinin adlarını araĢtırınız.

2. ALT EKSTREMĠTE
RADYOGRAFĠLERĠNDE ANATOMĠK YAPI
2.1. Alt Ekstremite Kemikleri (Ossa Membri Ġnferioris)
Alt ekstremiteler pelvisin her iki yanına tutunmuĢ sağ ve sol olmak üzere, simetrik iki
sütun halindedir. Alt taraf kemikleri oldukça kalın ve güçlü kemiklerdir. Alt ekstremiteler
kalça, uyluk, bacak ve ayak olmak üzere dört bölümde incelenir. Appendiküler iskelette
bulunan 126 kemiğin 62’si alt ekstremitelerde yer alır.

2.1.1. Alt Taraf KavĢağı veya Kalça Kemikleri
Alt taraf kavĢağında sağ sol iki coxae kemiği yer alır.

2.1.1.1. Os Coxae (Kalça Kemiği)
Pelvis iskeletinin iki yanında yassı, geniĢ, çift kemiktir. Kalça kemikleri üç ayrı
kemiğin (os ilium, os pubis, os ischii) 15–16 yaĢlarında kaynaĢarak birleĢmesiyle tek kemik
halini alır. Kalça kemiğinin dıĢ yan yüzünde, kalça kemiğinin bölümleri olan üç kemiğin
gövdelerinin birleĢme yerindeki çukura acetabulum denir. Acetabulum ile uyluk kemiğinin
baĢ kısmı birleĢerek kalça eklemini meydana getirir. Acetabulumun altındaki büyük deliğe
foramen obturatum denir. Bu delik zarlar ve kaslarla kapalıdır.
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Resim 2.1: Os coxae(sağ) önden görünüĢ

Koksanın bölümleri Ģunlardır.


Os Ġlium-Ġlyum (Leğen Kemiği)

Kalça kemiğinin en büyük, geniĢ üst bölümüdür. Korpus (gövde) ve ala ( kanat)
olmak üzere iki parçası vardır. Bu iki bölümün sınırını linea arcuata (kavisli çizgi) belirler.
Ġliumun korpusu kemiğin diğer bölümleri ile kaynaĢır. Ala ossis ilinin dıĢ yüzüne facies
glutea, iç yüzüne ise facies iliaca denir. Ġlium kanadının üzerinde önemli, yüzeyel çıkıntılar
vardır. GeniĢ, serbest üst kenarına crista iliaca denir. Crista iliacanın ön ucundaki üst
çıkıntıya spina ilica anterior superior, ön ucundaki alt çıkıntıya spina iliaca anterior
inferior denir. Üst kenarın arka ucundaki üst çıkıntıya spina iliaca posterior superior, arka
ucundaki alt çıkıntıya spina iliaca posterior inferior denir.


Os Ġschii-Ġskiyum (Oturak Kemiği)

Kalça kemiğinin arka alt bölümünü oluĢturan L Ģeklinde bir kemiktir. Foramen
obturatumu (büyük tıkalı delik) arkadan ve alttan çevreler. Os coxae nin en sağlam
kemiğidir. Gövde ( corpus ossis ischii) ve kol (ramus ossis ischii) olmak üzere iki bölümü
vardır. Gövdesi acetabulumun yapısına katılır. Kemiğin arka alt kısmındaki kalın, sağlam,
pürtüklü çıkıntıya tuber ischiadicum adı verilir. Oturduğumuz zaman ağırlık buranın
üzerindedir. Tuber ischiadicumun üst arka kısmındaki sivri çıkıntıya spina ischiadica adı
verilir. Siyatik çıkıntının üstündeki çentiğe incisura ischiadica major (büyük siyatik
çentik), ve altındaki çentiğe incisura ischiadica minor ( küçük siyatik çentik) denir.
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Os Pubis-Pubis (Çatı Kemiği)

Kalça kemiğinin ön alt bölümünü oluĢturur. Foramen obturatumu ön alt ve üstten
sınırlar. Bir gövdesi ( corpus ossis pubis) ve iki kolu ( ramus ossis pubis) vardır. Pubisin
gövde kısmı acetabulumun yapısına katılır. Alt kol arkada iskiyumun kolu ile birleĢerek
iskion- pubis kolunu meydana getirir. Üst kol foramen obturatumu üstten sınırlar. Pubisin
alt ve üst kolu önde dik açı yapacak Ģekilde birleĢir. Bu birleĢim yerindeki eklem yüzü karĢı
pubis kemiği ile orta çizgi üzerinde kartilaginöz bir eklemle birleĢir. Bu ekleme symphsis
pubica (simfizis pubis) denir.

Resim 2.2: Os coxae(sağ) arkadan görünüĢ

2.1.1.2. Pelvis
Yanlarda iki coxae, arkada os sacrum ve os coccxyin eklemleĢmesiyle oluĢmuĢ,
kemik, kas ve bağlardan yapılmıĢ olan gövdenin alt bölümüne pelvis denir. Pelvis iskeletinin
çevrelediği boĢluğa cavitas pelvis denir. Pelvis boĢluğu linea terminalis vasıtasıyla iki
kısma ayrılır (Resim 2.3).
Linea terminalis; arkada promontorium yanlarda iliumlar üzerindeki linea arcuata,
önde simfizis pubisin üst kenarını birleĢtiren çizgidir. Linea terminalisin üstünde kalan geniĢ
pelvis bölümüne pelvis majör (büyük pelvis), linea terminalisten pelvis çıkımına kadar olan
dar pelvis bölümüne pelvis minör (küçük pelvis) denir. Linea terminalis hizasında pelvis
boĢluğu daralır. Linea terminalisin sınırladığı açıklığa pelvis giriĢi ( apertura pelvis
superior) denir. Pelvis çıkıĢı (apertura pelvis inferior) ise, önde symphsis pubicanın alt
kenarı ve iskion- pubis kolu, yanlarda tuber ischiadicum, arkada lig. Sacrotuberale ile
sınırlandırılmıĢtır.
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Resim 2.3: Pelvis iskeleti



Kadın ve Erkek Pelvisi Arasındaki Farklar






Pelvis major, kadınlarda sığ ve yayvan erkeklerde ise, derindir.
Pelvis giriĢi kadınlarda büyük ve enine oval, erkeklerde ise kalp
Ģeklindedir.
Pelvis çıkıĢı kadınlarda erkeklere göre daha büyüktür.
Sacrum kadınlarda kıssa, geniĢ ve yassıdır. Erkeklerde ise uzun ve dardır.
Acetabulum kadınlarda daha küçüktür.

Resim 2.4: a) Erkek pelvisi, b) kadın pelvisi
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Resim 2.5: Erkek ve kadın pelvisi radyogramı (A. P)

2.1.2. Serbest Alt Taraf Kemikleri
Serbest alt taraf kemikleri uyluk, bacak, ayak kemikleri olarak üç bölümde incelenir.

2.1.2.1. Uyluk Kemiği
Kalça eklemi ile diz arasına uyluk iskeleti denir. Burada uyluk ve diz kapağı kemiği
bulunur.


Os Femur, Os Femoris (Uyluk Kemiği)

Uyluk iskeletini yapan vücudun en uzun, en kalın ve en güçlü kemiğidir. Os femurda
diğer uzun kemiklerde olduğu gibi üç bölüme ayrılarak incelenir:





Üst Uç (Extramitas Proximalis): Üst uçta yer alan ve acetabulumla
eklemleĢen küre Ģeklindeki yapıya caput femoris (femur baĢı) denir.
Caputun tepesindeki küçük çukurluğa fovea capitis adı verilir. Femur
baĢını, gövdesine bağlayan dar, uzun kısma collum femoris (femur
boynu) denir. Burası, travmalarda en fazla kırılan kemik bölümlerinden
biridir. Femur boynunun dıĢ yanındaki büyük çıkıntıya trochanter
majör, iç yanındaki küçük çıkıntıya ise trochanter minör denir. Bu
çıkıntılara çeĢitli kaslar yapıĢır.
Gövde (Corpus Femoris): Femur gövdesi (corpus femoris) silindir
Ģeklindedir ve biraz öne doğru konveksliği vardır. Corpusun arka
yüzündeki pürtüklü çizgiye linea aspera denir.
Alt Uç (Extramitas Distalis): Femurun alt ucu üst uca göre daha geniĢ
ve kalındır. Alt ucun iç yanında bulunan geniĢ çıkıntıya condylus
medialis, dıĢ yanında bulunan geniĢ çıkıntıya ise, condylus lateralis
denir. Kondillerin ön altında patella ile eklemleĢen eklem yüzü (facies
patellaris), arkasında ise kondillerin arasında fossa intercondylaris
denen çukurluk bulunur. Kondillerin üzerinde yer alan epicondylus
medialis ve epicondylus lateralis alt ucun en çıkıntılı bölümleridir.
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Resim 2.6: Femur (sağ) a önden görünüĢ, b arkadan görünüĢ



Os Patella (Diz Kapağı Kemiği)

Vücudun en büyük sesamoid kemiğidir. Diz ekleminin ön bölümünün yapısına katılır.
Tabanı yukarıda, tepesi aĢağıda üçgen Ģeklindedir.

Resim 2.7: Patella: önden ve arkadan görünüĢ

2.1.2.2. Bacak Kemikleri (Ossa Cruris)
Diz eklemi ile ayak bileği arasındaki alt ekstremite bölümüne bacak (cruris) denir.
Bacakta os tibia ve os fibula bulunur.
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Os Tibia (Kaval Kemik)

Bacak iskeletinin iç yanında yer alan kalın, kuvvetli yaklaĢık femur uzunluğunda bir
kemiktir. Tibia üç bölümde incelenir (Resim 2.8).





Üst Uç (Extramitas Proximalis): Üst uç oldukça kalındır. Bu uçta
femurun alt ucu ile eklem yapan iki kondil vardır. Ġç yanda olana
condylus medialis, dıĢ yanda olana ise condylus lateralis denir.
Kondillerin eklem yüzeyleri arasında, meniskus ve çapraz bağların
tutunduğu yükseltiye eminentia intercondylaris adı verilir. Üst ucun ön
yüzünde deri altında elle rahatlıkla hissedilebilen, lig. patellanın yapıĢtığı
tuberositas tibia denen bir kabarıklık vardır.
Gövde (Corpus Tibia): Tibianın gövdesi üç yüzlü, üç kenarlıdır. Deri
altında elle rahatlıkla hissedilebilen ön kenarına margo anterior denir.
Alt Uç (Extramitas Distalis): Üst uca oranla daha incedir. Alt ucun iç
yanından aĢağıya doğru uzanan çıkıntıya malleolus medialis denir.

Resim 2.8: a) tibia önden görünüĢ, b) tibia ve fibula arkadan görünüĢ,



Os Fibula (KamıĢ Kemik, Baldır Kemiği)

Bacak iskeletinin dıĢ yanında, ince ve uzun bir kemiktir (Resim 2.8). Ġki ucu, bir
gövdesi vardır. Üst ucundaki fibula baĢı (caput fibula) tibia ile eklemleĢir. Kaval kemik ile
eklemleĢen fibula diz eklemine katılmaz. Fibulanın alt ucu üst ucuna göre daha geniĢtir. Alt
ucun dıĢ yanında, aĢağıya doğru olan çıkıntıya malleolus lateralis denir. Bu çıkıntının iç
tarafında talusla eklemleĢen, eklem yüzü bulunur.
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2.1.2.3. Ayak Kemikleri (Ossa Pedis)
Ayaklar insan vücudunun ağırlığını taĢımaya ve hareketini sağlamaya uygun bir
iskelet yapısına sahiptir. Her bir ayak iskeletinde toplam 26 kemik bulunur. Ayak kemikleri
de ellerde olduğu gibi ayak bileği kemikleri, ayak tarağı kemikleri ve ayak parmak kemikleri
olarak üç grupta incelenir.


Ossa Tarsi (Ayak Bileği Kemikleri)

Ayak bileğinde yedi adet kemik bulunur. El bileğinde olduğu gibi iki sıra halinde
dizilmiĢlerdir.


Arka sıra (birinci - proksimal sıra) kemikleri Ģunlardır.
o
o



Ön sıra (ikinci -distal sıra) kemikleri Ģunlardır:
o
o

o


Os talus (eklem kemiği, aĢık kemiği):Talus, ayak iskeletinin
bacağa bağlanmasını sağlayan, ayak bileği eklemine katılır. Üst
kısmına trochlea tali denir.
Calcaneus (topuk kemiği): Tarsal kemiklerin en büyük ve en
kuvvetlisidir. Arkasındaki çıkıntıya tuber calcanei denir. Buraya
baldır üç baĢlı kasının kiriĢi (aschill kiriĢi) tutunur.

Os naviculare (sandal kemik); tarsal bölgenin medial tarafında
bulunur.
Ossa cuneiforme (kamamsı kemik); kama Ģeklinde üç adet,
küçük kemiktir. Bunlar: Os cuneiforme mediale (içyan kaması
kemik), os cuneiforme intermedium (ara kaması kemik) ve os
cuneiforme laterale (dıĢyan kaması kemik) dir.
Os cuboideum (kubik kemik); tarsal kemiklerin alt sıra,
lateralinde yer alır.

Ossa Metatarsi (Ayak Tarak Kemikleri)

BeĢ adet ince uzun kemiktir (Resim 2.9, 2.10). El tarak kemiklerine benzer ve aynı
Ģekilde içten dıĢa doğru I., II., III., IV. ve V. metatarsal kemik olarak adlandırılır. Basis,
corpus ve caput olmak üzere üç bölümü vardır. Kaputları ayak parmak kemikleri, basisleri
ise ayak bilek kemiklerinin ön sırası ile eklem yapar.


Ossa Digitorum Pedis, Phalanges (Ayak Parmak Kemikleri)

BaĢparmakta iki, diğerlerinde üçer tane olmak üzere toplam on dört adettir. Her bir
ayak parmağı kemiğinin basis, corpus ve caput olarak üç bölümü vardır. II-V. parmaklarda
bulunan üçer falanks; proksimal, media ve distal falanks olarak adlandırılır. BaĢparmakta ise
sadece proksimal ve distal falanks bulunur (Resim 2.9,2.10).
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Resim 2.9: Ossa pedis (sağ) dıĢ yandan görünüĢ

Resim 2.10: Ossa pedis (sağ) üstten görünüĢ

2.2. Alt Ekstremite Eklemleri
Alt ekstremite eklemleri Ģunlardır:

2.2.1. Art. Sacroiliaca (Sakroiliak Eklem)
Sakrum ile os iliumun kulak kepçesini andıran eklem yüzleri (facies auricularis)
arasında oluĢan, synovial plana tipte bir eklemdir. Çok güçlü dıĢ bağları vardır. Sacroiliac
eklemin hareketleri çok sınırlıdır. Gebelik esnasında hormonların etkisi ile biraz
gevĢemektedir.
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Resim 2.11: Kalça eklemi, symphysis pubica, sakroiliak eklem

2.2.2. Symphysisi Pubica (Simfisiz Pubis)
KarĢıklıklı iki pubis kemiğinin önde, orta hatta birleĢmeleri ile oluĢmuĢ symphysis tipi
yarı oynar bir eklemdir (Resim 2.11). Sağlam ve kalın bir kapsüle sahiptir. Eklemde discus
interpubicus denen disk bulnur. Eklem hareketleri çok sınırlıdır, gebelik esnasında
hormonların etkisi ile biraz gevĢemektedir.
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2.2.3. Kalça Eklemi (Art. Coxae )
Femurun caput femorisi ile kalça kemiğindeki acetabulum çukuru arasında oluĢan,
synovial, sferoid tipte bir eklemdir Kalça eklemi sağlam ve sıkı bir kapsüle sahiptir. Eklem
içinde, labrum acetabulare ve lig. capitis femoris denen yapılar bulunur (Resim 2.11 ve
2.12). Kalça ekleminde birçok dıĢ bağ bulunur. En güçlü ve en önemli bağı, önde bulunan
lig. iliofemoraledir. Bu bağ kalça ekleminin hiperekstansiyonunu (aĢırı germe) ve lateral
rotasyonunu (dıĢ yan rotasyon) sınırlar. Kalça eklemi, transvers eksende fleksiyon ve
ekstansiyon; sagittal eksende abduksiyon ve adduksiyon; vertikal eksende ise rotasyon
hareketlerini yapabilir.

Resim 2.12: Kalça eklemi sagittal kesit (sağ)

2.2.4. Diz Eklemi (Art. Genus)
Femurun alt ucundaki kondiller ile tibianın üst ucundaki kondiller ve patellanın arka
yüzü arasında oluĢan, bikondiller tipte bir eklemdir. Eklemin kapsülü gevĢek, ince ve
zayıftır. Bu yüzden eklem lig. patella, dört baĢlı uyluk kasının tendonu ve patella tarafından
desteklenmiĢtir. Diz ekleminin birçok dıĢ bağı vardır. Fakat eklem içinde yer alan iç bağları
ve meniskusları ayrı bir öneme sahiptir (Resim 2.13).
Diz eklemi, transvers eksende fleksiyon ve ekstansiyon; vertikal eksende iç ve dıĢ
rotasyon hareketlerini yaptırır.
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Resim 2.13: Diz eklemi a) 90 derece fleksiyonda önden görünüĢ, b) arkadan görünüĢ, c)
ekstansiyonda iç yandan görünüĢ (sağ)



Diz Ekleminin Meniskusları

Diz ekleminde iç yan ve dıĢ yan meniskus olmak üzere iki önemli meniskus bulunur
(Resim 2.13 ve 2.14).



Meniscus Lateralis (DıĢ Yan Meniskus): Femurun dıĢyan kondilinin
altında daireye yakın Ģekilde olan meniskustur.
Meniscus Medialis (Ġç Yan Meniskus): Femurun iç yan kondilinin
altında, yarım daire Ģeklinde olan meniskustur. Ġç yan kolateral bağa
tutunduğundan pek hareketli değildir. DıĢ yan bağa göre daha çok
hasarlanır.
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Resim 2.14: Diz eklemi(sağ) frontal kesit önden görünüĢ

Resim 2.15: Diz eklemi(sağ) sagittal kesit dıĢ yandan görünü
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2.2.5. Tibiofibular Eklemler
Tibiafibular eklemler Ģunlardır:


Art. Tibiofibularis Proximalis: Tibianın üst ucu ile fibula baĢı arasında oluĢan
synovial plana tipinde bir eklemdir. Bu eklem, sınırlı kayma hareketi yapabilir.



Art. Tibiofibularis Distalis: Tibia ile fibulanın alt uçları arasında oluĢan,
syndesmosis tipte bir eklemdir.

Resim 2.16: Tibiofibular eklem önden görünüĢ (sağ)

2.2.6. Ayak Bileği Eklemi (Art. Talocruralis-Talokrural Eklem)
Tibia ve fibulanın malleolusları arasında kalan bölüm ile talusun üst bölümü (trochlea
tali) arasında oluĢan ginglimus tipte bir eklemdir (Resim 2.17, 2.18 ve 2.19). Eklem kapsülü
ince bir yapıya sahiptir. Kapsül yanlarda kolateral bağlarla desteklenmiĢtir. Eklemin birçok
bağı bulunmaktadır.
Ayak bileği eklemi, ayağa, transvers eksende planter fleksiyon ve dorsal fleksiyon
hareketlerini yaptırır.
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Resim 2.17: Ayak bileği eklemi a) önden görünüĢ; b) arkadan görünüĢ (sağ)

Resim 2.18: Ayak bileği eklemi a) dıĢ yandan görünüĢ; b) iç yandan görünüĢ (sağ)
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Resim 2.19: Ayak bileği ve ayak eklemleri sagittal kesit, iç yandan görünüĢ (sağ)

2.2.7. Ayak Eklemleri


Tarsal Eklemler (Art. Ġntertarsea)

Tarsal kemiklerin birbirleriyle yaptıkları eklemlerdir (Resim 2.19). En önemlileri,
subtalar eklem (talusla kalkaneus arasında), kalkaneoküboidal eklem ( kalkaneus ile kuboid
arasında) dir. Tarsal eklemlerin hepsi güçlü bağlarla desteklenmiĢtir.


Art. Tarsometatarsales (Metatarsal Eklemler)

Ġkinci sıra tarsal kemikler ile metatarsal kemiklerin basisleri arasında oluĢan, plana
tipinde eklemlerdir (Resim 2.19). Bu eklemler sınırlı kayma hareketi yapar.


Art. Metatarsophalangeales ( Metatarsofalangeal Eklemler)

1.V. metatarsal kemiklerin distal uçları ile birinci (proksimal) falankslar arasındaki
sferoid tipte eklemlerdir (Resim 2.19). Sferoid tipte olan bu eklemler, kuvvetli dıĢ
bağlarından dolayı elipsoid eklem gibi hareket eder.


Art. Ġnter Phalangeales Pedis (Ġnterfalangeal Eklemler)

Falankslar arasında oluĢan ginlimus tipte eklemlerdir (Resim 2.19). Bu eklemler
fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri yapabilir.

2.3. Alt Ekstremite Radyografilerinde Anatomik Yapı
Alt ekstremite radyografileri pelvis, sakroiliak eklem, kalça eklemi, femur, diz eklemi,
ayak bileği eklemi ve ayak radyografileridir.
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Pelvis Radyografilerinde Anatomik Yapı


Pelvis A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.20: Pelvis A-P radyogramı ve Ģeması
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Sakroiliak Eklem Radyografilerinde Anatomik Yapı


Sakroiliak Eklem A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.21: Sakroiliak eklem A-P radyogramı ve Ģeması



Sakroiliak Eklem Posterior Oblik Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.22: Sakroiliak eklem posterior oblik radyogramı ve Ģeması
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Kalça Eklemi Radyografilerinde Anatomik Yapı


Kalça Eklemi A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.23: Kalça eklemi A-P radyogramı ve Ģeması (sol)



Kalça Eklemi Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.24: Kalça eklemi lateral radyogramı ve Ģeması (sağ)
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Her Ġki Kalça Eklemi Lateral (Kurbağa Pozisyonu) Radyografisinde
Anatomik Yapı

Resim 2.25: Her iki kalça eklemi lateral radyogramı ve Ģeması



Andren Von Rosen Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.26: Andren Von Rosen radyogramı ve Ģeması
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Femur Radyografilerinde Anatomik Yapı


Femur A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.27: Femur A-P radyogramı (sağ)



Femur Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.28: Femur lateral radyogramı ve Ģeması
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Diz Eklemi Radyografilerinde Anatomik Yapı


Diz A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.29: Diz A-P radyogramı ve Ģeması (sağ)



Diz Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.30: Diz lateral radyogramı ve Ģeması (sağ)
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Diz Tanjansiyel Patellafemoral Eklem Radyografisinde Anatomik
Yapı

Resim 2.31: Diz tanjansiyel patellafemoral eklem radyogramı ve Ģeması



Diz Tünel (Ġnterkondiler Fossa) Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.32: Diz tünel (interkondiler fossa) radyogramı ve Ģeması
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Cruris Radyografilerinde Anatomik Yapı


Cruris A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.33: Cruris A-P radyogramı ve Ģeması (sağ)



Cruris Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.34: Cruris lateral radyogramı ve Ģeması (sağ)
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Ayak Bileği Radyografilerinde Anatomik Yapı


Ayak Bileği A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.35: Ayak bileği A-P radyogramı ve Ģeması (sol)



Ayak Bileği Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.36: Ayak bileği lateral radyogramı ve Ģeması (sol)
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Ayak Bileği DıĢ Oblik Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.37: Ayak bileği dıĢ oblik radyogramı ve Ģeması (sol)



Ayak Radyografilerinde Anatomik Yapı


Ayak A-P Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.38: Ayak A-P radyogramı ve Ģeması
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Ayak Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.39: Ayak lateral radyogramı



Ayak Basarak Lateral (Pesplanus) Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2. 40: Ayak basarak lateral radyogramı ve Ģeması
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Ayak Medial Oblik Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.41: Ayak medial oblik radyogramı



Calcaneus Aksiyal Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.42: Calcaneus aksiyal radyogramı ve Ģeması

63



Calcaneus Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.43: Calcaneus lateral radyogramı



Ayak BaĢparmağı Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı

Resim 2.44: Ayak baĢ parmağı lateral radyogramı ve Ģeması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Alt ekstremite radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt ediniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Os coxaenın ve pelvisin yapılarını
resimde ve iskelette gösteriniz.
 Femurun yapılarını resimde ve iskelette
gösteriniz.
 Patellanın yapılarını resimde ve iskelette
gösteriniz.
 Tibianın yapılarını resimde ve iskelette
gösteriniz.
 Fibulanın yapılarını resimde ve iskelette
gösteriniz.
 Ayak kemiklerini resimde gösteriniz.

 Os coxaenın yapılarını
ediniz.
 Os femurun yapılarını
ediniz.
 Os patellanın yapılarını
ediniz.
 Os tibianın yapılarını
ediniz.
 Os fibulanın yapılarını
ediniz.

yazarak tekrar
yazarak tekrar
yazarak tekrar
yazarak tekrar
yazarak tekrar

 Ayak bilek kemiklerini yazınız.
 Ayak kemiklerini kendi ayağınızda ve
iskelette gösteriniz.

 Sakroiliak eklemin yapısını resimde ve  Alt ekstremite eklemlerinin Türkçeiskelette gösteriniz.
Latince adlarını yazınız..
 Symphysisi pubicanın yapısını resimde
 Bakınız Resim 2.9.
ve iskelette gösteriniz.
 Kalça ekleminin yapılarını resimde ve
 Kalça ekleminin yapılarını yazınız.
iskelette gösteriniz.
 Diz eklemindeki yapıları resimde
gösteriniz.
 Ġskelet
üzerinde
inceleyiniz.
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diz

eklemini

 Tibiofibular eklemlerin yapısını resimde
 Bakınız Resim 2.13
ve iskelette gösteriniz.
 Ayak bileği ve ayak ekleminin yapısını
 Bakınız Resim 2.14, 2.15, 2.16
resimde ve iskelette gösteriniz.
 Pelvis A-P radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Sakroiliak eklem A-P radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Sakroiliak eklem posterior oblik
radyografisinde
anatomik
yapıyı
gösteriniz.
 Kalça eklemi A-P radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Kalça eklemi lateral radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Her iki kalça eklemi lateral (kurbağa
pozisyonu) radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Andren Von Rosen radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Femur A-P radyografisinde anatomik  Ders laboratuvarında
inceleyiniz.
yapıyı gösteriniz.
 Femur lateral radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Diz A-P radyografisinde
yapıyı gösteriniz.

anatomik

 Diz lateral radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Diz tanjansiyel patellafemoral eklem
radyografisinde
anatomik
yapıyı
gösteriniz.
 Diz
tünel
(interkondiler
radyografisinde
anatomik
gösteriniz.

fossa)
yapıyı

 Cruris A-P radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Cruris lateral radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
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radyografileri

 Ayak bileği A-P radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Ayak bileği lateral radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Ayak bileği dıĢ oblik radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Ayak A-P radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Ayak lateral radyografisinde anatomik
yapıyı gösteriniz.
 Ayak basarak
radyografisinde
gösteriniz.

lateral (pes planus)  Ders laboratuvarında
inceleyiniz.
anatomik
yapıyı

 Ayak medial oblik radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Kalkaneus
aksiyal
radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Kalkaneus
lateral
radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
 Ayak baĢparmağı lateral radyografisinde
anatomik yapıyı gösteriniz.
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radyografileri

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

(

) Os ischinin arka altındaki kalın pürtüklü çıkıntıya crista iliaca denir.

2.

(

) Linea terminalisin altında kalan pelvis bölümüne pelvis major denir.

3.

(

) Condylus medialis ve lateralis femurun alt ucnda bulunan yapılardır.

4.

(

) Tibianın alt ucunun iç yanında, aĢağıya doğru uzanan çıkıntıya malleolus medialis

denir.
5.

(

) Os cuboideum tarsal kemiklerin alt sıra lateralinde yer alır.

6.

(

) Fibula üst uçta bulunan caput fibulae vasıtasıyla femurla eklemleĢir.

7.

(

) Art. coxae, caput femoris ile acetabulum arasında oluĢur.

8.

(

) Kalça eklemi A-P radyografisinde caput femoris görülemez.

9.

(

) Diz ekleminin içinde meniscuslar ve iç bağlar bulunur.

10.

(

) Diz tanjansiyel radyografisinde en iyi görülebilen yapı os patelladır.

11.

(

) Art. tibiofibularis distalis synovial-plana tipte bir eklemdir.

12.

(

) Ayak bileği lateral radyografisinde calcaneus görülemez.

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
13.

Ġliumun facies auricularis denen eklem yüzü ile sakrum arasında oluĢan synovial-plana
tipinde ekleme…………………………………denir.

14.

Diz ekleminin içinde yer alan, femurun içyan kondilinin altında, yarım daire Ģeklinde
olan yapıya……………………………………..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 dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi üst ekstremite eklemlerinden değildir?
A) Art. acromioclavicularis
B) Art. humeri
C) Art. cubiti
D) Art. sternoclavicularis
E) Art. sternocostalis

2.

AĢağıda omuz eklemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Caput humeri ile glenoid çukur arasında oluĢur.
B) Sferoid tipte bir eklemdir.
C) Etrafında birçok bursae vardır.
D) Ġçerisinde eklemi güçlendiren meniskuslar bulunur.
E) Üç eksen etrafında tüm hareketleri yapabilir.

3.

AĢağıdakilerden hangisi dirsek ekleminin oluĢumuna katılmaz?
A) Caput humeri
B) Trochlea humeri
C) Capitulum humeri
D) Ulnanın üst ucundaki incisura ulnaris
E) Caput radii

4.

AĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Omuz aksiyal radyografisinde acromioclavicular eklem görünür.
B) Dirsek lateral radyografisinde humerusun her iki epikondili görünür.
C) Dirsek A-P radyografisinde humeroradial ve humeroulnar eklemler görünür.
D) El bileği A-P radyografisinde karpal kemiklerin hepsi görünür.
E) Omuz A-P radyografisinde humerusun üst ucundaki tüm yapılar görünür.

5.

AĢağıdakilerden hangisi kalça ekleminin yapısına katılmaz?
A) Labrum acetabulare
B) Lig.capitis femoris
C) Discus articularis
D) Lig. Ġliofemorale
E) Caput femoris

6.

AĢağıdakilerden hangisi humerusun üst ucunda yer almaz?
A) Caput humeri
B) Tuberculum majus
C) Collum anatomicum
D) Trochlea humeri
E) Tuberculum minus
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7.

AĢağıdaki yapılardan hangisi scapulaya ait değildir?
A) Acromion
B) Fossa olecrani
C) Fossa supraspinata
D) Cavitas glenoidalis
E) Proc. coracoideus

8.

AĢağıdakilerden hangisi radiusun alt ucundaki milsi çıkıntıdır?
A) Proc.styloideus
B) Malleolus medialis
C) Ġncisura ulnaris
D) Condylus lateralis
E) Proc. coracoideus

9.

AĢağıdaki kemik oluĢumlarını karĢılarındaki kemiklerle eĢleĢtiriniz.
Crista iliaca……………………….Os ischii
Trochanter major…………………Os fibula
Tuber ischiadicum………………..Os tibia
Malleolus lateralis………………..Os ilium
Malleolus medialis……………….Os femur

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Femurun alt ucundaki kondiller ile tibianın üst ucu ve patellanın arka yüzü arasında
oluĢan ekleme…………………………………….denir.
Ġki
pubis
kemiğinin
önde,
orta
hatta
birleĢmeleri
ile
oluĢmuĢ
ekleme………………………………..denir.
El bileğinde bulunan karpal tunel içerisinden …………………sinir geçer.
Radiusun alt ucu ile birinci sıra karpal kemikler (psiform hariç) arasında oluĢan
ekleme………………………………………….denir.
Carpilerin distal sıra üçüncü kemiği Os……………………………dur.
Tarsal kemiklerin alt sıra, lateralinde Os………………….. yer alır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
YanlıĢ
cavitas glenoidalis
interkarpal eklemler
canalis carpi

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

YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
art. sacroiliaca
meniskus medialis
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MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

E
D
A
B
C
D
B
A
Crista Ġliaca…………Os Ġlium
Trochanter Major……Os Femur
Tuber Ġschiadicum…..Os Ġschii
Malleolus Lateralis…..Os Fibula
Malleolus Medialis….Os Tibia
Art. genus
Symphysis PUBĠCA
Median sinir
Art. radiocarpalis
Os hamatum
Os cuboideum (kubik kemik);
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