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ÖN KOġUL
YETERLĠK

Sindirim sistemi yapılarını radyografide ayırt etmek
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli araç gereç ve ortam sağlandığında,
sindirim sistemi organlarının yapısını ve direkt
radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt edebileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI
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DONANIMLARI

Amaçlar
1. Sindirim kanalı organlarının anatomisini radyografide
ayırt edebileceksiniz.
2. Sindirime yardımcı organların anatomisini radyografide
ayırt edebileceksiniz.
3. Karnın anatomisi ve peritonun yapısını ayırt edebileceksiniz.
Donanım: Projeksiyon cihazı, tepegöz cihazı, VCD,
bilgisayar, yarım insan maketi, organ maketleri, sindirim
sistemi ile ilgili anatomi ve radyolojik anatomi atlası,
negatoskop, sindirim sistemi radyogramları, 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.

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Anatomi, tıp biliminin temel dallarından biridir. Radyoloji teknisyenliğini seçen sizler
için anatomi ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü radyolojik incelemelerin hepsinde iyi bir
anatomi bilgisi gerekmektedir.
Radyolojik anatomi, radyografi sonucu elde edilen radyogramda organ yapılarının ve
organlar arası iliĢkilerin incelenmesidir. Radyolojik anatomi, canlıda normal ve patolojik
Ģekilleri görmeyi sağlayarak tıbbi ve cerrahi teĢhise yardımcı olur. Radyolojik inceleme
yöntemlerinden en eskisi ve en sık kullanılanı, X ıĢınlarından yararlanılan radyografi
çekimleridir. Radyografiyi doğru elde etmek için vücut sistemlerinin yapısını, insan vücudu
ve radyografi üzerinde çok iyi tanımanız 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
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda sindirim kanalı organlarının anatomisi ve
direkt radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA




Sindirim sistemi radyografilerinin adlarını ve çekim amaçlarını araĢtırınız.
Sindirim kanalı organlarına ait radyogramlar bularak dosyalayınız.
Sindirim sistemi radyografilerinde kullanılan kontrast maddelerle ilgili bilgi
toplayınız.

1. SĠNDĠRĠM KANALI ORGANLARI
Tüm canlıların geliĢmesi, büyümesi organlarının çalıĢması ve günlük aktivitelerini
yapabilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Bu enerji, sindirim yolu ile alınan besin
maddelerinin solunum organları ile alınan oksijenle yakılması sonucu ortaya çıkar. Besin
maddelerinin ağız yoluyla alınmasına yemek yeme alimentio (ingestio) adı verilir. Ġngestio
ile sindirim kanalına alınan besin maddeleri mekanik ve kimyasal uygulamalara tabi
tutularak emilebilecek bir hâle gelir. Büyük moleküllü besin maddelerinin daha küçük
moleküllere parçalandığı bu iĢleme digestio (sindirim) denir. Besin maddelerinin kan ve
lenfa içine aktarılmasına absorptio/resorptio (emilim) denir. Sindirim kanalında
sindirilemeyen veya emilemeyen maddelerin anüs yoluyla dıĢarıya atılmasına da defecatio
(dıĢkılama) denir. Bütün bu iĢlemleri yapan organların meydana getirdiği sisteme sindirim
sistemi (systema digestorium) denir.
Sindirim sistemi; sindirim kanalı organları ve sindirime yardımcı organlar (eklenti
organları) olmak üzere iki temel bölüme ayrılarak incelenir. Sindirim kanalı ağızdan anüse
kadar uzanan 8–10 m’lik bir borudur. Sindirim kanalı organları ağız (cavitas oris), yutak
(pharynx, yemek borusu (oesophagus), mide (gaster), ince bağırsaklar (intestinum tenue) ve
kalın bağırsaklar (intestinum crassum) dır. Sindirime yardımcı organlar yaptıkları salgıları
özel boĢaltım kanallarıyla sindirim kanalına boĢaltırlar. Bu organlar; tükürük bezleri
(gl.salivariae), karaciğer (hepar) ve pankreastır.
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Resim 1.1: Sindirim sistemi organları

Sindirim kanalı organları içi boĢluklu organ olup ortak bir duvar yapısına sahiptir.
Sindirim kanalı organlarının duvarı içten dıĢa doğru sırayla tunica mucosa, tunica
submucosa, tunica muscularis, tunica serosa tabakalarından oluĢur.

Resim 1.2: Sindirim kanalı organlarının duvar yapısı
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1.1. Ağız BoĢluğu (Cavitas/Cavum Oris)
Ağız boĢluğu, sindirim kanalının baĢlangıç bölümüdür. Önde üst dudak ve alt dudak,
(labium superius et inferius) yanlarda yanaklar (buccae), üstte sert ve yumuĢak damak, altta
ağız tabanı, arkada isthmus fauciumun (yutak geçidi) sınırladığı boĢluktur. Cavitas oris,
vestibulum oris ve cavum oris propria olarak iki kısma ayrılarak incelenir.




Vestibulum oris: DıĢtan dudaklar (labium superius et inferius) ile yanaklar
(buccae), içten diĢler tarafından sınırlanmıĢ açıklığı arkaya bakan at nalı
Ģeklindeki aralıktır (diĢ fırçası gezinti aralığı). Vestibulum oris alt ve üst
dudaklar arasındaki yatay bir yarık olan rima oris ile dıĢarıya açılır.
Cavum oris propria: DiĢlerin gerisinde kalan sindirim kanalı bölümüdür. Esas
ağız boĢluğudur. Önde ve yanlarda diĢler, diĢ etleri (gingiva), aĢağıda ağız
tabanı, yukarıda damaklar, arkada yutak geçidi (isthmus faucium) ile
sınırlanmıĢtır. Ağız boĢluğunda dil ve diĢler bulunur. DiĢlerin anatomisine
10.sınıf modüllerinde yer verilmiĢtir.

1.1.1. Dil (Lingua/ Glossa)
Ağız tabanında yer alan çizgili kaslardan yapılı mukoza ile kaplı çok hareketli bir
organdır. Dilin yutma, konuĢma, çiğneme, ağzı temizleme ve tat alma gibi görevleri vardır.
Dilin kök (radix lingua), cisim (corpus lingua) ve uç (apex lingua) olmak üzere üç bölümü
vardır (Resim 1.3).




Radix linguae: Dilin sabit olan, hyoid kemik ve mandibulaya tutunan kök
kısmıdır.
Corpus linguae: Dilin ağız içinde serbest olan, dil kökü ile ucu arasında kalan
orta kısmıdır.
Apex linguae: Dilin serbest olan uç kısmıdır.

Dilin damağa ve yutağa bakan üst yüzüne dil sırtı (dorsum lingua) denir. Dorsum
lingua sulcus terminalis adı verilen ters V (Λ) harfi Ģeklindeki bir olukla ön ve arka olmak
üzere iki bölüme ayrılır. Dil köküne ait olan arka bölümde tonsilla lingualis olarak
adlandırılan lenf nodülleri topluluğu bulunur. Dorsum linguanın ön bölüm mokozasında tat
duyusu ile ilgili papillalar (tat tomurcukları) bulunur. Bunlardan papilla fungiformes, papilla
foliatae, papilla vallatae da tat tomurcukları bulunur, papilla filiformes de tat tomurcuğu
bulunmaz. Mekanik etkiye sahiptir.
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Resim 1.3: Dilin yapısı

Dilin alt yüzünde, orta kısmından baĢlayan ve ağız döĢemesine uzanan bir plika vardır.
Buna frenulum lingua denir. Frenulum linguaya paralel olarak uzanan plikalar vardır. Bu
plikaların içinde dilaltı ve çene altı tükürük bezlerinin kanalları bulunur. Plikaların medial
ucu daha kabarıktır. Bu kabarıklıklara caruncula sublingualis adı verilir.

Resim 1.4: Dil ve diĢler

1.1.2. Damak (Palatum)
Ağız tavanını oluĢturarak burun boĢluğu ile ağız boĢluğunu birbirinden ayıran damak,
sert ve yumuĢak damak olmak üzere iki kısımda incelenir (Resim 1. 13).


Sert damak (palatum durum): Ağız tavanının 2/3 ön kısmını yapar. Kemik
bir iskeleti vardır. Bu iskeleti maksillanın proc. palatinusu ile palatin kemiğin
lamina horizontalisi yapar. Sert damağın ağız boĢluğuna bakan yüzeyi mukoza
ile kaplıdır. Sert damak mukozasında bol miktarda gl. palatinae denen bez
vardır.
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YumuĢak damak (Palatum molle): Ağız tavanının 1/3 arka kısmını yapar. Kas
ve zarlardan yapılmıĢtır. YumuĢak damağın serbest arka alt kenarının
ortasından aĢağıya doğru uzanan, dil Ģeklindeki çıkıntıya uvula (küçük dil)
denir. YumuĢak damak ve uvula yutma esnasında gıdaların burun boĢluğuna
kaçmasını engeller.

Resim 1.5: Ağız boĢluğu ve damak

1.2. Yutak (Pharynx)
Solunum ve sindirim sisteminin ortak organı olan yutak, burun boĢluğu ve ağız
boĢluğunun gerisinde; gırtlağın baĢlangıcının arkasındadır. Kafa tabanından baĢlar, C6
hizasına kadar uzanır ve oesophagus (özofagus) ile devam eder. BaĢlangıçta daha geniĢ olup
aĢağıya doğru indikçe daralır. Huni Ģeklindedir. YaklaĢık 12–14 cm uzunluktadır.
Yutağın boĢluğuna, cavitas pharyngis denir. Bu boĢluğun ağız, burun ve gırtlakla
bağlantısını sağlayan açıklıklar vardır. Yutak boĢluğunun burun boĢluğu ile bağlantısını
choana narium denen delikler; ağız boĢluğu ile bağlantısını ısthmus faucium denen
açıklık, gırtlak boĢluğu ile bağlantısını ise aditus laryngis denen gırtlak giriĢi sağlar. Yutak
anatomik olarak üç bölümde incelenir (Resim 1.14).


Nazopharynx (pars nasalis, burun bölümü): Burun boĢluğunun arkasında
kalan üst bölüm olup kafa tabanından yumuĢak damağa kadar uzanır. Solunum
ve iĢitme organları ile ilgili olan bu bölüm, diğer bölümlerden daha geniĢ olup
sürekli açıktır. Bu bölümün ön kısmında bulunan choanalar yutağın burun
boĢluğu ile bağlantısını sağlar. Nazofarinksin yan duvarlarında östaki
borusunun buraya açılmasını sağlayan delikler (ostium pharyngeum tubae
auditivae) vardır.
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Oropharynx (pars oralis, ağız bölümü): Ağız boĢluğunun arkasında kalan
orta bölüm olup yumuĢak damak ile C3’ün alt kenarına (hyoid kemik hizası)
kadar uzanır. Orofarinks ısthmus faucium ile ağız boĢluğuna bağlanır. Isthmus
fauciumun yan taraflarında iki adet tonsilla palatina (bademcik) bulunur.
Orofarinks ile nazofarinks palatum mollae (yumuĢak damak) ve uvula (küçük
dil) ile birbirinden ayrılır. Yutağın bu bölümünün, hem solunum hem de
sindirim görevi vardır.
Laryngopharynx (pars laryngea pharyngis, gırtlak bölümü): Gırtlağın arka
üst bölümünde, C3 ve C6 seviyesinde olan kısımdır. Krikoid kıkırdağın alt
kenarı hizasına kadar uzanır. Buradan itibaren oesophagus (özofagus) olarak
devam eder. Bu bölümün ön duvarı aditus laryngis ile gırtlak boĢluğuna
bağlanır.

Resim 1.6: Yutak boĢluğunun yandan ve arkadan görünüĢü

1.3. Yemek Borusu (Oesophagus)
Sindirim kanalının yutaktan mideye kadar olan parçasına oesophagus denir.
Oesophagus 25- 30 cm uzunluğunda 2 cm çapında, dar muskuler boru Ģeklinde bir organdır.
C6 düzeyinde yutaktan baĢlar, boyundan göğüs boĢluğuna girer. Göğüs boĢluğunda orta
hatta omurganın önünde, soluk borusu ve kalbin arkasında seyreder. Diafragmadaki kendine
ait delikten (hiatus oesophagus- T10 düzeyi) geçerek karın boĢluğuna girer ve mideye
bağlanır. Özofagusun duvar yapısı içi boĢluklu organların duvar yapısına benzer.
Özofagusun kas tabakası 1/3 üst bölümünde çizgili kas, 2/3 alt bölümünde düz kas
yapısındadır.
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Resim 1.7: Özofagusun önden ve arkadan görünüĢü

Özofagus bulunduğu yere göre üç bölümde incelenir:




Pars cervicalis (boyun bölümü): Krikoid kıkırdak ile jugular çentik (incisura
jugularis) arasında kalan bölümdür.
Pars thoracica (göğüs bölümü): Jugular çentik ile T10 arasında kalan
bölümdür.
Pars abdominalis (karın bölümü): T10 ile T11 arasında kalan bölümdür.

Özofagus üç yerde darlık gösterir:




Birinci darlık: BaĢlangıçta, farinksten sonraki kısımda krikoid kıkırdak
hizasının hemen altındaki darlıktır (faringo- özofageal darlık). Özofagusun en
dar yeridir.
Ġkinci darlık: Sol ana bronĢu çaprazladığı yerdedir (bronchoaortik darlık ).
Üçüncü darlık: Diyafragmayı geçtiği yerdedir (diyafragmatik darlık).
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Resim 1.8: Özofagus radyogramı

Resim 1.9: Özofagus radyogramı
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1.4. Mide (Gaster, Ventriculus)
Sindirim kanalının en geniĢ bölümü olan mide yeni doğanda 30 ml hacme sahip
olduğu hâlde, yetiĢkinde hacmi 1–1,5 litredir. Mide diyafragmanın altında sol
hypochondrium ve epigastriumda, pylor hariç orta hattın sol tarafında bulunur.
Mide J harfi Ģeklindedir ve önden arkaya doğru basıktır. Midenin ön ve arka olmak
üzere iki yüzü, biri yukarıda diğeri aĢağıda olmak üzere iki eğriliği, iki deliği ve dört
bölümü vardır (Resim 1. 10).

Resim 1.10: Midenin yapısı ve komĢulukları

1.4.1. Midenin Yüzleri




Paries anterior (ön yüz): Konveks olan bu yüz arka yüze göre daha geniĢtir.
Tamamen peritonla kaplıdır. Ön yüz solda diyafragma aracılığıyla pericardium,
sol plevra ve sol akciğerin basisi ile komĢudur. Ön yüzün sağ kısmı karaciğerin
sol lobu ile aĢağıda karın ön duvarı ile komĢudur.
Paries posterior (arka yüz): Ön yüze nazaran daha dardır. Sol böbrek, sol
böbrek üstü bezi ve dalak ile komĢudur.
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1.4.2. Midenin Eğrilikleri
Midenin ön ve arka yüzü uzun eksen boyunca sağda ve solda birer eğrilikle
birleĢmiĢlerdir (Resim 1.10).



Curvatura ventriculi minor (küçük eğrilik): Sağda cardia ile pylor arasındaki
konkav eğriliktir. Curvatura ventriculi minore omentum minus yapıĢır ve iki
yaprağın arasından mideye ait damarlar ve sinirler geçer.
Curvatura ventriculi major (büyük eğrilik): Midenin sol taraftaki konveks
eğriliğidir. Büyük eğriliğin orta ve aĢağı kısmına omentum majus yapıĢır. Mide
omentum majus vasıtasıyla colon transversuma (enine kolon) bağlanır.

1.4.3. Midenin Bölümleri
Midenin yemek borusu ile birleĢen deliğine ostium cardiala, duodenuma açılan alt
deliğine de ostium pyloricum adı verilir. Her iki delik etrafında sfinkterler vardır. Pylor
etrafında bulunan m. sfinkter pylorici mide içeriğinin duodenuma geçiĢini kontrol eder. Mide
anatomik olarak 4 bölüme ayrılarak incelenir (Resim 1.10). Bunlar:





Pars cardialis (kardia bölümü): Midenin kardiak deliğine yakın olan 2–3 cm
geniĢliğindeki bölümüdür.
Fundus gastricum (fundus bölümü): Midenin kardiak çentikten çizilen yatay
çizginin üstünde kalan bölümüdür.
Corpus gastricum (mide cismi): Midenin fundustan sonra gelen geniĢ orta
kısmıdır.
Pars pylorica (pilorik bölüm): Mide korpusu ile duodenum arasında kalan
bölümdür. Distal parçasına canalis pyloricus, daha geniĢ olan proksimal
parçasına ise antrum pyloricum denir.
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Resim 1.11: Mide radyogramı (supin)

1.5. Ġnce Bağırsaklar (Ġntestinum Tenue)
Sindirim kanalının en uzun bölümü olan ince bağırsaklarda besinlerin kimyasal
sindirimi tamamlanır ve büyük bir kısmının da emilimi gerçekleĢir. Ġnce bağırsaklar midenin
pylorundan baĢlar, ileoçekal kapakçığa kadar uzanır. Kas ve zardan yapılı boru Ģeklinde olan
ince bağırsakların uzunluğu 5–7 m, çapı baĢlangıçta 3–3,5 cm iken distale doğru incelerek
2,5 cm’e kadar iner.
Ġnce bağırsaklar proksimalden distale doğru duodenum, jejunum ve ileum olmak üzere
üç bölümde incelenir (Resim 1.1). Bunlar:


Duodenum (onikiparmak bağırsağı)

Ġnce bağırsağın, açıklığı sola bakan C harfi Ģeklinde, pankreas baĢının etrafında yer
alan ilk bölümüdür. YaklaĢık 25 cm uzunluğunda olan duodenum ince bağırsağın en kısa, en
hareketli ve en geniĢ bölümüdür. Duodenumun 4 parçası vardır (Resim.1.12). Bunlar:





Pars superior duodeni: Ġlk 5 cm’lik bölümdür. Bu bölümün
röntgenogramda hafifçe görülebilen daha geniĢ olan baĢlangıç kısmına
bulbus veya ampulla denir.
Pars descendes duodeni: DüĢey konumdaki dıĢ yan bölümdür. Ductus
choledochus ve ductus pancreaticus major birleĢerek tek bir kanal hâlinde
bu bölümde papilla duodeni major denilen lümene açılır. Bu papillanın
içinde oddi sfinkteri yer alır. Papilla duodeni majorün üst tarafında
genellikle ductus pancreaticusun açıldığı papilla duodeni minor yer alır.
Pars inferior duodeni (pars horizontalis): Pankreas baĢı altındaki yatay
parçadır.
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Pars ascendes duodeni: Duodenumun pankras baĢından jejunuma kadar
davam eden en kısa parçasıdır.

Resim 1.12: Duodenumun yapısı ve komĢulukları

Resim 1.13: Mide duodenum radyogramı (ayakta)
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Jejunum ve Ġleum

Ġnce bağırsakların flexura duodenojejunalisden caecuma kadar uzanan kısmıdır
(Resim 1.1). Jejunum ve ileum mesenterium denen bir periton oluĢumu ile karın arka
duvarına asılmıĢtır. Mesenterin iki yaprağı arasında jejunum, ileum a. v. mesenterica
superior ve dalları, sinirler, lenf nodülleri bulunur. Jejunum ve ileum arasında kesin bir sınır
yoktur. Jejunoileumun 2/5 üst bölümü (yaklaĢık 2,5 m) jejunum, 3/5 alt bölümünü (yaklaĢık
3,5 m) ileum oluĢturur. Ġleumun son bölümüne terminal ileum denir. Terminal ileumun kalın
bağırsağa açılan ağzında valva ileocaecalis (valva ilealis) adı verilen kapak vardır. Jejunum
ve ileum arasında görünüm ve yapı bakımından bazı farklılıklar vardır. Bu farklılıklar
tabloda gösterilmiĢtir.
ĠLEUM

JEJUNUM
Boyu kısa
Duvarı kalın
Lümeni geniĢ
Kanlanması daha iyi olduğundan rengi
pembe kırmızı
Villi intestinalisler sık ve yüksek
Lenf nodülleri az

Daha uzun
Duvarı ince
Lümeni dar
Rengi daha soluk
Villi intestinalisler seyrek ve alçak
Lenf nodülleri fazla

Tablo 1.1: Jejunum ve ileum arasındaki farklılıklar

Resim 1.14: Jejunum ve ileum
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Resim 1.15: Ġnce bağırsak radyogramı

1.6. Kalın Bağırsaklar (Ġntestinum Crassum)
Kalın bağırsaklar sindirim kanalının valva ileocaecalisden baĢlayıp anüse kadar
uzanan 1,5–2 m uzunluktaki bölümüdür. Abdomen boĢluğunun yan, üst ve alt kısımlarında
yer alan kalın bağırsaklar ters U ( ∩ ) Ģeklinde ince bağırsakların etrafında konumlanmıĢtır
(Resim 1.17 ve 1.18).
Kalın bağırsağın dıĢ yüzünde taenia coli ve haustra coli denen yapılar vardır.

Resim 1.16: Kalın bağırsağın dıĢ yapısı
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Taenia coli: Kalın bağırsağın longitudinal kas liflerinin bir araya toplanarak
sıklaĢmasından meydana gelen Ģeritlerdir.
Haustra coli: Bağırsak duvarı ile taenialar arasında oluĢan keseleĢmelerdir.
Haustra coli taeniaların uzunluğunun bağırsak uzunluğuna nazaran daha kısa
olmasından dolayı oluĢur. Taenialar çıkarılacak olursa haustralar kaybolur,
bağırsak uzar ve silindirik bir hâl alır.

Resim 1.17: Kalın bağırsağın projeksiyonu (iz düĢümü)

Kalın bağırsaklar caecum (çekum), colon (kolon) ve rectum (rektum) olarak üç
bölümde incelenir.

1.6.1. Caecum (Çekum, Kör Bağırsak)
Kalın bağırsağın 7 cm uzunluğundaki baĢlangıç bölümüdür. Kalın bağırsağın en geniĢ
bölümü olan çekum kör bir kese Ģeklindedir. Fossa iliacada yer alan çekum ostium ileale ile
terminal ileuma bağlanır ve yukarıda yükselen kolon ile devam eder.
Çekumun arka yüzünün iç yanında, ostium ilealenin yaklaĢık 2 cm aĢağısında solucan
Ģeklinde, uzunluğu 5–15 cm arasında değiĢen lenfoid doku oluĢumuna appendix
vermiformis denir.

1.6.2. Colon (Kolon)
Kalın bağırsağın valva ilealisten rektuma kadar olan bölümüdür. Kolonun yükselen,
enine, inen ve sigmoid olmak üzere 4 bölümü vardır (Resim 1.17 ve 1.18). Bunlar:
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Colon ascendes (yükselen kolon): Caecumun devamı Ģeklinde valva ilealisin
üst seviyesinden baĢlayıp karaciğere (sağ kolik fleksura-flexura coli dextra)
kadar uzanan 15 cm’lik kolon bölümüdür. Caecumdan daha dardır. Bu kolon
bölümünün ön ve yan yüzü periton ile örtülü iken arka yüzü peritonsuzdur.
Colon transversum (enine kolon): Flexura coli dextradan sinistraya kadar
(dalağa kadar) uzanan yaklaĢık 50 cm’lik kolon bölümüdür. Enine kolonun her
tarafı periton ile örtülmüĢtür. Mesocolon transversum adı verilen periton parçası
enine kolonun karın arka duvarına tutunmasını sağlar.
Colon descendes (inen kolon): Sol kolik fleksuradan sol iliak fossaya kadar
uzanan yaklaĢık 25 cm uzunluğundaki bölümdür. Ġnen kolon retroperitoneal
durumdadır.
Colon sigmoideum (sigmoid kolon): Ġnen kolon ile rektum arasında S harfi
Ģeklinde, 25–40 cm uzunluğunda olan kolon bölümüdür. Sigmoid kolon sol
iliak fossadan baĢlar, pelvis minorde 3. sakral omur hizasında sonlanarak
rectum ile uzanır. Bu kolon bölümünün tamamı periton ile sarılmıĢtır. Sigmoid
kolonun pelvis duvarına asılmasını sağlayan periton parçasına mesocolon
sigmoideum denir. Sigmoid kolonun son kısmında taenia ve haustra yoktur.

Resim 1.18: Kalın bağırsağın bölümleri

1.6.3. Rectum (Düz Bağırsak)
Kalın bağırsağın 12–13 cm uzunluğunda olan son bölümüdür. 3. sakral vertebra
hizasında sigmoid kolonun sonlandığı yerden baĢlar. Rektum önce aĢağı ve arkaya, daha
sonra da öne ve aĢağı doğru seyreder, pelvis diyafragmasından geçerek canalis analis ile
birleĢir. Bu birleĢme noktası koksiksin ucunun 2.5–3.5 cm ön ve altında bulunur. Bu nokta
erkeklerde prostatın apeksine denk gelir. Rektumun alt kısmındaki geniĢlemiĢ olan yerine
ampulla recti adı verilir. Rektumun geniĢliği ampulla recti hariç sigmoid kolonun geniĢliği
kadardır. Rektumun 2/3 üst bölümü peritonla sarılı olup 1/3 alt bölümü pertonla sarılı
değildir.
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Rektum pelvis diyafragmasını delerek canalis analis ile uzanır. Canalis analis 3- 4 cm
uzunlukta olup anüs ile sonlanır. Anal kanal ve anüste iç ve dıĢ olmak üzere iki anal sfinkter
bulunur. Ġç anal sfinkter (M. sphincter ani internus) istem dıĢı, dıĢ anal sfinkter (M. sphincter
ani externus) ise istemli çalıĢır.

Resim 1.19: Kolon radyogramı

Resim 1.20: Appendix vermiformisin baryumlu radyogramı (uzun appendix)
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Resim 1.21: Rektum radyogramı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Sindirim kanalı organlarının anatomisini ve radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt
ediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Dil ve diĢin yapısını
posterde inceleyebilirsiniz.

 Ağız boĢluğu yapılarını sayınız.
 Farinksin bölümlerini resimde gösteriniz.

 “Solunum
Sistemi
Radyolojik
Anatomisi”
modülünde
yer
alan
“Radyogramlarda Farinksin
Görüntüsü”nü
inceleyebilirsiniz.

 Özofagusun bölümlerini ve darlıklarını sayarak resim
ve modelde gösteriniz.
 Özofagus radyogramında anatomik yapıyı gösteriniz.

 Özofagus
radyogramını
radyoloji laboratuvarında
inceleyebilirsiniz.
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 Midenin yüzlerini, eğriliklerini, deliklerini ve
bölümlerini resimde gösteriniz.

 Midenin anatomik yapısını
mide modelinde
inceleyebilirsiniz.

 Mide radyogramında anatomik yapıyı gösteriniz.

 Mide
radyogramını
radyoloji laboratuvarında
inceleyebilirsiniz.

 Ġncebağırsağın bölümlerini tarif ederek resimde ve
modelde gösteriniz.
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 Ġnce bağırsakların yapısını
anatomi
laboratuvarında
modelde
ve
posterde
inceleyebilirsiniz.

 Duodenumun bölümlerini resimde gösteriniz.

 Duodenumun bölümlerini
anatomi
laboratuvarında
modelde
ve
posterde
inceleyebilirsiniz.

 Mide duodenum radyogramında anatomik yapıyı
gösteriniz.

 Mide-duodenum
radyogramını
radyoloji
laboratuvarında
inceleyebilirsiniz.

 Ġnce bağırsak
gösteriniz.

radyogramında

anatomik

23

yapıyı

 Ġnce bağırsak radyogramını
radyoloji laboratuvarında
inceleyebilirsiniz.

 Kalın bağırsağın bölümlerini resimde gösteriniz.

 Kalın
bağırsağın
bölümlerini modelde ve
posterde inceleyebilirsiniz.

 Kolon radyogramında anatomik yapıyı gösteriniz.
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 Kolon
radyogramını
radyoloji laboratuvarında
inceleyebilirsiniz.

 Rektum radyogramında anatomik yapıyı gösteriniz.

 Rektum
radyogramını
radyoloji laboratuvarında
inceleyebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları uygun Ģekilde doldurunuz.
1.

Ağız boĢluğunun diĢlerin gerisinde kalan bölümüne …………………………….denir.

2.

Frenulum linguya paralel olarak uzanan tükürük bezlerinin açıldığı kabarıklıklara
…………………………….denir.

3.

Yutak boĢluğunun burun boĢluğu ile bağlantısını sağlayan deliklere………………
denir.

4.

Ġleumun son bölümüne…………………… denir.

5.

Kalın bağırsağın 7 cm uzunluğundaki baĢlangıç bölümüne…………………….. denir.

6.

Flexura coli dextradan sinistraya kadar (dalağa kadar) uzanan yaklaĢık 50 cm’lik kolon
bölümüne………………… denir.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
) Özofagusun en dar yeri sol ana bronĢu çaprazladığı yerdeki darlığıdır.

7.

(

8.

( ) Duodenumun pars inferior bölümünün röntgenogramda hafifçe görülebilen daha
geniĢ olan baĢlangıç kısmına ampulla denir.

9.

(

) Kalın bağırsağın valva ilealisten rektuma kadar olan bölümüne colon denir.

10.

(

) Jejunoileumun 2/5 üst bölümü ileum 3/5 alt bölümünü jejunum oluĢturur.

11.

( ) Nazopharynx farinksin burun boĢluğunun arkasında kalan üst bölüm olup kafa
tabanından C3’ün alt kenarına (hyoid kemik hizası) kadar uzanır.

12.

(

) Rektumun 500–700 ml hacme sahip geniĢ alt bölümüne ampulla recti denir.
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13.

AĢağıdaki anatomik yapıları karĢılarındaki uygun harflerle eĢleĢtiriniz.

14.

AĢağıdaki anatomik yapıları karĢılarındaki uygun harflerle eĢleĢtiriniz.

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
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda sindirime yardımcı organların anatomisi
ve direkt radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Sindirime yardımcı organlara ait radyografilerin çekim amaçlarını araĢtırınız.
Sindirime yardımcı organlara ait radyogramlar bularak dosyalayınız.

2. SĠNDĠRĠME YARDIMCI ORGANLAR
Sindirime yardımcı organlar; tükürük bezleri, karaciğer ve pankreastır. Bu organlar,
yaptıkları sindirimle ilgili salgılarını boĢaltım kanalları ile sindirim kanalına boĢaltır.

2.1. Tükürük Bezleri (Glandula Salivaria)
Tükürük bezlerinin ağız mukozasında bulunan grubu küçük tükürük bezleri, diğerleri
ise üç çift büyük tükürük bezleridir. Büyük tükürük bezleri günde 1 litreden fazla salgı üretir.
Büyük tükürük bezleri Ģunlardır (Resim 2.1).

2.1.1. Parotis Bezi (Gl. Parotidea)
DıĢ kulak yolunun ön aĢağısında yer alır. Tükürük bezlerinin en büyüğü olan parotis
bezi 25 gram ağırlığındadır. Salgısı 5–6 cm uzunluğundaki stenon kanalıyla (ductus
parotidea) 2. molar diĢ düzeyinde bukkal mukozaya açılır.

2.1.2. Submandibular Bez (Gl. Submandibularis)
Mandibula korpusunun alt iç yanındaki boĢlukta yer alır. Büyüklüğü parotis bezinin
yarısı kadardır. Salgısını wharton kanalı (duc. submandibularis) ile alt keser diĢlerin
arkasındaki frenulum linguanın iki yanında yer alan karunkula lingualisin iç yüzüne boĢaltır.

2.1.3. Sublingual Bezler (Gl. Sublingualis)
Ağız tabanında dilin altında yer alan sublingual bez tükürük bezlerinin en küçüğüdür.
Birçok tükürük bezinin birleĢmesi ile oluĢan sublingual bez salgısını çok sayıda (8–12) kanal
vasıtasıyla ağız boĢluğuna akıtır.
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Resim 2.1: Tükürük bezleri

Resim 2.2: Parotis bezi A-P sialogramı

Resim 2.3: Parotis bezi lateral sialogramı
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2.2. Karaciğer, Safra Kesesi ve Safra Yolları
2.2.1. Karaciğer (Hepar)
Karaciğer yaklaĢık 1500 gram ağırlığında olup vücudun en büyük glandüler organıdır.
Karaciğer karın boĢluğunun sağ üst tarafında yer alır. Regio hypochondriaca dextra ve
epigastrium bölgesinin tümünü doldurur, regio hypochondriaca sinistranın üst tarafına doğru
uzanır. Rengi kırmızı- kahverengidir. Gevrek bir yapıya sahip olmasından dolayı dalaktan
sonra yırtılmaya en müsait organdır.

Resim 2.4: Karaciğerin projeksiyonu

Karaciğer beĢgen veya altıgen Ģeklinde lobulus adı verilen fonksiyonel ünitelerden
oluĢmuĢtur. Karaciğerin dıĢı glisson kapsülü adı verilen fibröz bir kapsülle sarılmıĢtır.

Resim 2.5: Karaciğerin yapısı (A-diafragmatik yüz, B-visseral yüz)
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Karaciğerin yüzleri

Karaciğerin diyafragmatik ve visseral olmak üzere iki yüzü vardır.






Facies diaphragmatica (diafragmatik yüz): Karaciğerin diyafragmaya
temas eden üst yüzüdür. Diyafragmatik yüzde görülen ve diyafragma ile
karaciğer arasında dikey olarak uzanan bağa falsiform bağ (lig.
falciforme) denir. Bu bağ karaciğeri diyafragmaya ve karın ön duvarına
bağlar. Karaciğer ile diyafragma arasında frontal plan boyunca uzanan
bağa ise koroner bağ (lig. coronarium) denir (Resim 2.5).
Facies visceralis (visseral yüz): Karaciğerin karın organları ile
komĢuluk yapan, aĢağıya, arkaya ve sola bakan yüzüdür. Visseral yüzde
iç organlara ait izler ile H Ģeklinde yarık ve oluklar vardır. H’nin
kemerini oluĢturan transversal oluğun bulunduğu yere porta hepatis
(karaciğer kapısı) adı verilir. Porta hepatiste karaciğere giren çıkan
yapılar olan v. portae hepatis (portal ven), a. hepatica probria (hepatik
arter), duc. hepaticus dexter ve sinister (sağ- sol safra kanalları) yer alır.
H Ģeklini oluĢturan sağdaki sagital oluğun ön kısmındaki çukura fossa
vesicae fellae denir ve içinde safra kesesi bulunur. Visseral yüzdeki özel
yarıktan baĢlayıp göbeğe ulaĢan bağa lig. teres hepatis (yuvarlak bağ)
denir (Resim 2.5).

Karaciğerin lobları

Visseral yüzdeki H Ģeklinde olan oluk ve yarıklar karaciğeri sağ, sol, kuyruk ve kare
lob olmak üzere 4 loba ayırır (Resim 2.5). Bunlar:






Lobus hepatis dexter (sağ lob): Lobların en büyüğüdür. Sağ sagittal
oluğun sağında kalan karaciğer bölümüdür. Sağ lobun visseral yüzünde
sağ böbrek ve böbrek üstü bezi ve kolona ait izler vardır.
Lobus hepatis sinister (sol lob): Sol sagittal oluğun solunda kalan
lobdur. Sağ loba oranla daha dar ve incedir. Üst uçta daralarak fibröz bir
uzantı ile sonlanır. Sol lobun visseral yüzünde mide ve özofagusa ait izler
görülür.
Lobus guadratus (kare lob): Porta hepatis, safra kesesi ve lig. teres
hepatis arasında kalan dört kenarlı küçük bir lobdur. Bu lobun visseral
yüzünde pylora ait izler vardır.
Lobus caudatus (kuyruk lob): Porta hepatisin üstünde kalan karaciğer
lobudur.
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2.2.2. Safra Kesesi ve Safra Kanalları (Ekstra Hepatik Biliar Apparatus)


Safra kesesi (vesicae fellae, vesicae biliaris)

Safra kesesi karaciğerde üretilen safra salgısının depolanmasını ve konsantre hâle
gelmesini sağlar. Safra kesesi ince duvarlı, ortalama 50 ml hacimli, armut Ģeklinde bir
organdır. Karaciğerin visceral yüzünde bulunan fossa vesicae fella içinde yer almaktadır
(Resim 2.5). Ön yüzü direkt olarak karaciğer ile temas eder. Kesenin arka yüzü enine kolon,
sağ kısmı duodenumun baĢlangıcı ile temas hâlindedir. Safra kesesi doluluk derecesine bağlı
olarak sağ böbreğin ön yüzü ile de komĢuluk yapar. Vesicae biliarisin fundus, corpus ve
collum olmak üzere üç bölümü vardır. Gittikçe daralan collum ductus systicus ile devam
eder.

Resim 2.6: Safra kesesi ve safra yolları



Safra kanalları

Karaciğerde yapılan safra kapiller kanalcıklardan sonra duc. interlobularislerde
toplanır. Ductus interlobularislerin de birbirleriyle birleĢmesi sonucu duc. hepaticus dexter
ve duc. hepaticus sinister meydana gelir. Duc. hepaticus dexter ve sinister (sağ ve sol
hepatik kanal) porta hepatiste karaciğer dokusundan çıkarak birbirleriyle birleĢirler ve duc.
hepaticus communisi (ortak hepatik kanal) meydana getirirler (Resim 2.6).


Ductus hepaticus communis: 4 cm uzunlukta 4 mm çapta bir kanal olup
safra kesesinden gelen ductus systicus ile birleĢir ve duc. choledocusu
oluĢturur.
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Ductus systicus: Ductus systicus 2–4 cm uzunluğunda, 3 mm çapındadır.
Porta hepatisin hemen dıĢında duc. hepaticus communis ile birleĢir ve
duc. choledocusu yapar. Kanalın içinde yer alan plica spiralis kanalın
devamlı açık kalmasını, dolayısıyla safranın kolaylıkla keseye dolmasını
ve boĢalmasını sağlar.
Ductus choledocus: 7–9 cm uzunluğunda 5–6 mm geniĢliğinde bir
kanaldır. Duc. choledocus pankreasın wirsung kanalı ile birleĢerek papilla
duodeni majora açılır. Koledok kanalındaki safranın akıĢı, bu kanalın son
bölümündeki geniĢleme (water ampullası) nin etrafındaki oddi sfinkteri
ile kontrol edilir.

2.3. Pankreas
Umblical bölgenin üst, epigastrium bölgesinin alt kısmında L1–2 hizasında, karın arka
duvarında retroperitoneal yerleĢimli, hem ekzokrin, hem de endokrin salgıları olan bir
bezdir. Duodenum kavisinden dalağa kadar uzanan pankreas 12- 15 cm uzunlukta, 65–125
gram ağırlığında ve lobüler yapıdadır. Pankreasın ön yüzü önde omentum minus, midenin ve
colon transversumun arka yüzü, arkada a.v. renalis dextra, altta ince bağırsak kıvrımları ile
komĢudur.
Pankreas caput, collum, corpus ve cauda pancreaticus olmak üzere 4 bölümden oluĢur
(Resim 2.7). Bunlar:





Caput pancreatis: Columna vertebralisin sağında yer alan duodenum kavisine
yerleĢmiĢ olan bölümdür.
Collum pancreatis: Pancreasın kaputu ile korpusunu birleĢtiren dar bölümdür.
Corpus panreatis: Omurganın önünde yer alan, collum ve cauda pancreatisin
arasındaki orta bölümdür.
Cauda pancreatis: Solda yukarıda yer alan, dalağın hilumu ile komĢu olan
bölümdür.
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Resim 2.7: Pankreas ve kanalları

Pankreasın dıĢ salgıları iki kanal aracılığıyla duodenuma taĢınır. Bu kanallar; duc.
pancreaticus (wirsung kanalı) ve duc. pancreaticus accessoriustur (santorini kanalı).



Ductus pancreaticus (wirsung kanalı): Cauda panreatisten baĢlayıp pankreas
boyunca ilerler. Koledok kanalı ile birleĢerek papilla duodeni majora açılır.
Pankreasın ana boĢaltma kanalıdır.
Duc. pancreaticus accessorius (santorini kanalı): Küçük, her zaman
bulunmayan pankreasın ek boĢaltım kanalıdır. Çoğunlukla duc. pancreaticusla
bağlantılı olduğu halde %10 vakada bağımsız olarak duodenumun ikinci
bölümündeki papilla duodeni minora açılır.

2.4. Safra Kanalları ve Pankreas Radyografilerinde Anatomik Yapı


Oral kolesistografide anatomik yapı

Ağızdan kontrast madde verilerek safra kesesinin görüntülendiği radyografik
incelemedir.
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Resim 2.8: Oral kolesistogram a) Kontrol b) Yatarak c) Ayakta çekilen radyogram



Ġntravenöz Kolanjiokolesistografide Anatomik Yapı

Ġntravenöz yolla kontrast madde uygulanarak safra yollarının ve safra kesesinin
birlikte yapılan radyolojik incelemesidir.
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Resim 2.9: Ġntravenöz kolanjiokolesistogram



Post operatif (T-tüp) kolanjiografide anatomik yapı

Ortak hepatik kanal operasyonlarından sonra safra drenajı için sistik kanala “T”
Ģeklinde tüp bırakılır. T tüpten kontrast madde verilerek yapılan safra kanallarının radyolojik
inceleme yöntemidir.

Resim 2.10: Post operatif (T-tüp) kolanjiogram
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ERCP’de (endoskopik Retrograd kolanjiopankreatografi) anatomik yapı

Endoskop ve X-Ray ıĢınlarının kombine olarak kullanımıyla kontrast madde verilerek
pankreas, safra kesesi ve karaciğerin drenajını sağlayan kanalların görüntülenmesi
yöntemidir.

Resim 2.11: ERCP (endoskopik retrograd kolanjiopankreatogram)
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

Sindirime yardımcı organların anatomisini ve direkt radyografilerinde anatomik yapıyı
ayırt ediniz.

ĠĢlem Basamakları
 Tükürük bezleri
gösteriniz.

ve

kanallarını

Öneriler
resimde

 Tükürük bezlerinin anatomik
yapısını modelde ve posterde
inceleyebilirsiniz.

 Parotis bezi A-P sialogramında anatomik yapıyı
gösteriniz.

 Parotis bezi A-P radyogramını
radyoloji
laboratuvarında
inceleyebilirsiniz.
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 Parotis bezi lateral sialogramında anatomik
yapıyı gösteriniz.

 Parotis bezi lateral radyogramını
radyoloji laboratuvarında
inceleyebilirsiniz.

 Karaciğerin yüzlerini, loblarını
yapılarını resimde gösteriniz.

ve

diğer

 Karaciğerin anatomik yapısını
modelde
ve
posterde
inceleyebilirsiniz.
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 Safra kesesi ve yollarını resimde gösteriniz.

 Safra kesesi ve yollarının
anatomik yapısını modelde ve
posterde inceleyebilirsiniz.

 Pankreasın bölümlerini ve kanallarını resimde
gösteriniz.

 Pankreasın anatomik yapısını
modelde
ve
posterde
inceleyebilirsiniz.

 Oral kolesistografide anatomik yapıyı gösteriniz.

 Oral kolesistogramı radyoloji
laboratuarında inceleyebilirsiniz.

 Ġntravenöz kolanjiokolesistogramda anatomik
yapıyı gösteriniz.
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 Kolanjiokolesistogramı radyoloji
laboratuarında inceleyebilirsiniz.

 ERCP’de anatomik yapıyı gösteriniz.

 Kolanjiogram
ve
pankreatogramı
radyoloji
laboratuarında inceleyebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları uygun Ģekilde doldurunuz.
1.

DıĢ kulak yolunun ön aĢağısında yer alan tükürük bezine ……………………denir.

2.

Karaciğerin karın organları ile komĢuluk yapan, aĢağıya, arkaya ve sola bakan yüzüne
… ………………..denir.

3.

Karaciğerin porta hepatis, safra kesesi ve lig. teres hepatis arasında kalan dört kenarlı
küçük lobuna ……………………denir.

4.

Duc. choledocus pankreasın…………………….. kanalı ile birleĢerek papilla duodeni
majora açılır.

5.

Pankreas, ……….., …………., ………….ve ………… adı verilen dört bölümden
oluĢur.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
6.

( ) Parotis bezinin salgısı 5–6 cm uzunluğundaki wharton kanalıyla 2. molar diĢ
düzeyinde bukkal mukozaya açılır.

7.

( ) Submandibular bez mandibula korpusunun alt iç yanındaki boĢlukta yer alır.
) Vesicae fella karaciğerin visceral yüzünde bulunan fossa vesicae fella içinde yer
almaktadır.

8.

( ) Duc. hepaticus dexter ve sinister porta hepatiste karaciğer dokusundan çıkarak
birbirleriyle birleĢirler ve koledok kanalını meydana getirirler.

9.

( ) Karaciğerin diyafragmatik yüzünde iç organlara ait izler ile H Ģeklinde yarık ve
oluklar vardır.

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
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda karın anatomisini ve peritonun yapısını
ayırt edebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Karın kadranlarını ve bölgelerini araĢtırınız.

3. KARIN ANATOMĠSĠ VE PERĠTON
3.1. Karın BoĢluğu Topoğrafisi, Karın Ön ve Yan Duvarları Anatomisi
Karın boĢluğu toraks boĢluğunda olduğu gibi kemik bir iskelete sahip değildir. Bu
boĢluğun sadece arka duvarında columna vertebralisin lumbal parçası kemik iskeleti
oluĢturur. Bunun dıĢında arka duvarın bir bölümü ile yan ve ön duvarlar kas ve fascia ile
çevrilidir. Üstte diaphragma, karın ve göğüs boĢluklarını birbirinden ayırır. Alt tarafta
abdomen boĢluğunu sınırlayan diaphragma gibi bir oluĢum yoktur. Burada pelvisin üst
açıklığı olan apertura pelvis superiordan geçen bir düzlem abdomen ile pelvis boĢluklarını
birbirinden ayırır. Ön duvarı yapan oluĢumlar m. rectus abdominis, m. pyramidalis, m.
obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis ve m. transversus abdominisin
aponörozlarıdır. Üst sınırı yapan diaphragma kubbe Ģeklinde olduğundan karın boĢluğunun
üst kısmı toraks iskeletinin içine doğrudur.
Karın boĢluğunda sindirim sistemi organlarının büyük bir bölümü, karaciğer,
pankreas, dalak, böbrekler, kısmen ureterler, glandula suprarenalisler, damarlar, lenf nodülü
grupları ve sinirler yer alır.
Karın boĢluğu içindeki yapıların yerlerini tarif etmek amacıyla karın boĢluğu dokuz
bölgeye ayrılır. En basit bölümleme vertikal ve horizontal planlarla oluĢturulan 4 bölgedir.
Bu dört bölge sağ üst, sol üst, sağ alt ve sol alt kadran olarak adlandırılır (Resim 3.1).
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Resim 3.1: Karın dörde bölündüğünde oluĢan bölgeler

Karın kadranlarında Ģu organlar yer alır:
SAĞ ÜST KADRAN
Karaciğer
Safra kesesi
Duodenum
Enine ve çıkan kolonun bir kısmı
SAĞ ALT KADRAN
Çıkan kolon
Appendiks vermiformis
Fallop tüpleri

SOL ÜST KADRAN
Mide
Karaciğer (bir kısmı)
Pankreas
Dalak
Enine ve inen kolonun bir kısmı
SOL ALT KADRAN
Ġnen kolon
Sigmoid kolon
Fallop tüpleri

Tablo 3.1: Karın kadranlarında yer alan organlar
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Resim 3.2: Karın kadranlarında yer alan organlar

Ayrıca abdomen boĢluğu 2 horizontal 2 vertikal düzlemle 9 bölgeye ayrılmıĢtır
(Resim 3.3). Bu bölümleme Ģekli daha çok kabul görür ve kullanılır. Ġki horizontal çizgi
karın ön duvarını regio epigastrica, regio umblicalis, regio hypogastrica olmak üzere üç ana
bölgeye ayırır. Bu üç ana bölgede vertikal düzlemle dokuz bölgeye ayrılır. Dokuz bölgenin
üçü orta hatta altısı yanlarda yer alır.
Üst ayrımın orta bölgesine regio epigastrica, lateral bölgelerine regio hypocondriaca
dextra ve sinistra adı verilir. Orta ayrımın orta kısmına regio umblicalis, lateral bölgelerine
sağ, sol lumbal veya regio lateralis dextra ve sinistra adı verilir. Alt ayrımın orta kısmına
regio pubica veya regio hypogastricum adı verilir. Alt ayrımın lateral bölgelerine regio
inguinalis dextra ve sinistra adı verilir.
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Resim 3.3: Karın ön duvarı topoğrafik bölgeler

ORTA HAT BÖLGESĠ

Regio epigastrica
Regio umblicalis
Regio hypogastrica
Regio hypochondriaca dextra
SAĞ YAN

Regio lateralis dextra
Regio inguinalis dextra
Regio hypochondriaca sinistra
Regio lateralis sinistra
Regio inguinalis sinistra

DIġYAN BÖLGELER
SOL YAN

Tablo 3.2: Karın ön duvarı topoğrafik bölgeleri

3.2. Periton
Karın ve pelvis boĢluğu duvarının iç yüzeyi ile bu boĢluklarda bulunan organların dıĢ
yüzeyini saran seröz bir zardır. Peritonun karın ve pelvis duvarının iç yüzeyini saran
bölümüne peritoneum parietale, iç organların dıĢını saran bölümüne ise peritoneum
viscerale denir. Ġki periton yaprağı arsında kalan boĢluğa cavitas peritonealis adı verilir ve
bu boĢlukta liguor peritonei denen sıvı bulunur.
Ġç organların dıĢını sardıktan sonra bunların karın arka duvarına asılmasını sağlayan
peiton oluĢumuına meso denir. Mesonun içinden iç organa ait damar ve sinirler bulunur. Ġki
organın periton içine art arda girdiği durumlarda periton bir organı sarıp diğerine atlarken iki
yaprağın bir araya gelmesiyle omentum veya epiplon denen yapı oluĢur. Karaciğer ile mide
arasında omentum minus, mide ile enine kolon arasında omentum majus bulunur.
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Karın ve pelvis boĢluğu organları peritonla iliĢkilerine göre üç gruba ayrılır. Bunlar:





Ġntraperitoneal organlar: Tamamı peritonla sarılmıĢ organlardır. Bu organlar
mutlaka bir meso ile karın arka duvarına asılmıĢtır. Karaciğer, mide,
duodenumun baĢlangıcı, rektumun üst bölümü, jejunum, ileum, dalak, testis,
uterus cismi, fallop tüpleri, caecum, inen kolon, appendiks, cauda pancreaticus
ve v. portae intraperitoneal organdır.
Retroperitoneal organlar: Bir kısmı peritonla sarılı olan organlardır. Bu
organlar mesoya sahip değildir. Böbrek, mesane, rektum ampullası, safra kesesi,
uterus serviksi, pankreas, çıkan ve inen kolon retroperitoneal organlardır.
Ekstraperitoneal organlar: Tamamen periton tarfından sarılmayan
organlardır. Canalis analis, urethra, üreter, ductus deferens, vagina, gl.
suprarenalis, VCI ve aorta abdominalis ekstraperitoneal organlardır.

ĠNTRAPERĠTONEAL
ORGANLAR
Karaciğer
Mide, duodenumun
baĢlangıcı
Rektumun üst bölümü
Jejunum, ileum
Dalak
Testis
Uterus cismi, fallop tüpleri
Caecum,enine kolon,
appendiks
Cauda pancreaticus
V. portae

RETROPERĠTONEAL
ORGANLAR
Böbrek
Mesane

EKSTRAPERĠTONEAL
ORGANLAR
Canalis analis
Urethra

Rektum ampullası
Safra kesesi
Uterus serviksi
Pankreas
Çıkan ve inen kolon

Üreter
Ductus deferens
Vagina
Gl. suprarenalis
VCI
Aorta abdominalis

Tablo 3.3: Peritonla iliĢkisine göre organların durumu
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Resim 3.4: Periton

Resim 3.5: Retroperitoneal organlar
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Karnın anatomisini ve peritonun yapısını ayırt ediniz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Karın kadranlarını ve bu kadranlarda yer alan
organları resimde gösteriniz.

 Karın kadranlarını ve karın
boĢluğunda yer alan organları
modelde inceleyebilirsiniz.

 Karın ön
yazınız.

duvarı

topoğrafik

bölgelerini

 Karın ön duvarı
modelde belirleyiniz.

 Periton ve
tanımlayınız.

periton

ile

ilgili

bölgelerini

yapıları

 Ġntraperitoneal,
retroperitoneal
ekstraperitoneal organları sayınız.

ve
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 Ġntraperitoneal, retroperitoneal ve
ekstraperitoneal organ terimlerini
tanımlayınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları uygun Ģekilde doldurunuz.
1.

Karın ve pelvis boĢluğu duvarının iç yüzeyi ile bu boĢluklarda bulunan organların dıĢ
yüzeyini saran seröz zara… ……………….denir.

2.

Mide ile enine kolon arasındaki periton oluĢumuna…………………..denir.

3.

Karnın 9 bölgesinden üst ayrımın orta bölgesine………………….. denir.

4.

Karnın 9 bölgesinden orta ayrımın orta bölgesine………………….. denir.

5.

Tamamen periton ile sarılmayan organlara…………………………. denir.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
6.

( ) Peritonun karın ve pelvis duvarının iç yüzeyini saran bölümüne peritoneum
viscerale denir.

7.

( ) Bir kısmı peritonla sarılı olan organlara retroperitoneal organlar denir.

8.

( ) Abdomen boĢluğu 2 horizontal 2 vertikal düzlemle 9 bölgeye ayrılmıĢtır.

9.

( ) Karaciğer ve safra kesesi karın sağ alt kadranında yer alan organlardır.

10.

( ) Karaciğer, mide, jejunum ve ileum intraperitoneal organlardır.

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 DEĞERLE
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi dilin alt yüzünde, orta kısmından baĢlayan ve ağız
döĢemesine uzanan plikadır?
A) Frenulum lingua
B) Caruncula sublingualis
C) Sulcus terminalis
D) Tonsilla lingualis
E) Corpus lingua

2.

AĢağıdaki özofagus ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Ozofagus 25- 30 cm uzunluğunda 2 cm çapında, dar muskuler boru Ģeklindedir.
B) C6 düzeyinde yutaktan baĢlar, boyundan göğüs boĢluğuna girer.
C) T10 ile T11 arasında kalan bölümüne pars abdominalis denir.
D) Ġkinci darlık sol ana bronĢu çaprazladığı yerdedir ve en dar yeridir.
E) Üçüncü darlık, diyafragmayı geçtiği yerdedir.

3.

AĢağıdakilerden hangisi midenin cismi ile duodenum arasında kalan bölümüdür?
A) Pars cardialis
B) Fundus gastricum
C) Pars pylorica
D) Corpus gastricum
E) Ostium pyloricum

4.

AĢağıdakilerden hangisi duodenumun papilla duodeni major ve minorun bulunduğu
bölümüdür?
A) Pars superior duodeni
B) Pars descendes duodeni
C) Pars inferior duodeni
D) Pars ascendes duodeni
E) Bulbus veya ampulla
AĢağıdakilerden hangisi kolonun bölümlerinden değildir?
A) Transvers kolon
B) Descendes kolon
C) Caecum
D) Sigmoid kolon
E) Ascendes kolon

5.

6.

Karaciğer ile ilgili aĢağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Regio hypochondriaca dextra ve epigastrium bölgesinin tümünü doldurur.
B) Diafragmatik yüzde iç organlara ait izler ile H Ģeklinde yarık ve oluklar vardır.
C) Lobus caudatus porta hepatisin üstünde kalan karaciğer lobudur.
D) Lobus hepatis dexter lobların en büyüğüdür.
E) Karaciğerin dıĢı glisson kapsülü adı verilen fibröz bir kapsülle sarılmıĢtır.
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7.

AĢağıdakilerden hangisi intraperitoneal organlardan değildir?
A) Karaciğer
B) Mide
C) Jejunum, ileum
D) Caecum, inen kolon
E) Böbrekler

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
8.

Midenin sağda cardia ile pylor arasındaki konkav eğriliğine……………...denir.

9.

Farinksin gırtlağın arka
kısmına….........denir.

10.

Midenin yemek borusu ile birleĢen deliğine ostium cardiala denir.

11.

Ġnce bağırsağın, açıklığı sola bakan C harfi Ģeklinde, pankreas baĢının etrafında yer
alan ilk bölümüne ………………….duodenum denir.

12.

Ġleumun son bölümüne terminal ileum denir.

13.

Kalın bağırsağın 7 cm uzunluğundaki baĢlangıç bölümüne……………….caecum
denir.

üst

bölümünde,

C3

ve

C6

seviyesinde

olan

AĢağıdaki soruları cevaplayınız.
14.

DıĢ kulak yolunun ön aĢağısında yer alan tükürük bezlerinin en büyüğü olan bez
hangisidir?

15.

Duc. hepaticus communis ile birleĢerek duc. choledocusu yapan safra kesesi kanalının
adı nedir?

16.

Koledok kanalı ile birleĢerek papilla duodeni majora açılan pankreas kanalının adı
nedir?

17.

Ġç organların dıĢını sardıktan sonra bunların karın arka duvarına asılmasını sağlayan
peiton oluĢumuna ne denir?

18.

Mide karnın hangi kadranında yer alır?
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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

Cavum oris propria
Caruncula sublingualis
Choana narium
Terminal ileum
Caecum
Colon transversum
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
a-Fundus gastricum
b-Corpus gastricum
c-Pars pylorica
d-Antrum pyloricum
e-Canalis pyloricus
a-Flexura coli dextra
b-Flexura coli sinistra
c-Caecum
d-Colon transversum
e-Colon descendes
f-Colon sigmoideum
g-Rectum
h-Appendix vermiformis

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gl. parotis
Facies visceralis
Lobus guadratus
Wirsung
Caput, collum, corpus,
cauda pancreaticus
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Periton
Omentum majus
Regio epigastrica
Regio umblicalis
Ekstraperitoneal organlar
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru

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

A
D
C
B
C
B
E
Curvatura ventriculi minor
Laryngopharynx
Ostium cardiala
Duodenum
Terminal ileum
Caecum
Gl. parotis
Duc. systicus
Wirsung kanalı
Meso
Sol üst kadran
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