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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 720S00055 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Solunum Sistemi Radyolojik Anatomisi 

MODÜLÜN TANIMI  
Solunum sistemi organlarının anatomisi ve direkt 
radyografilerinde anatomik yapı ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Solunum sistemi yapılarını radyografide ayırt etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli araç, gereç ve ortam sağlandığında, 

solunum sistemi organlarının anatomisi ile direkt 
radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt edebileceksiniz. 
 
Amaçlar  

1. Solunum yollarının anatomisini radyografide ayırt 

edebileceksiniz.  
2. Göğüs boĢluğu, mediastinum ve diaphragma yapılarını 

radyografide ayırt edebileceksiniz.  
3. Akciğerlerin anatomisini radyografide ayırt 

edebileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Projeksiyon cihazı, tepegöz cihazı, VCD, 
bilgisayar, yarım insan maketi, solunum sistemi ile ilgili 
posterler, anatomi ve radyolojik anatomi atlası, negatoskop, 
solunum sistemi radyografileri, yazı tahtası. 

 
Ortam: Anatomi ve radyoloji laboratuvarı. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 
değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Tıp alanı ile ilgili meslek seçen bireyler tıp biliminin temeli olan anatomiyi iyi 

öğrenmelidirler. Radyoloji teknisyenliğini seçen sizler için de anatomi ayrı bir öneme 
sahiptir. Çünkü radyolojik incelemelerin hepsinde iyi bir anatomi bilgisi gerekmektedir. 

 
Solunum organlarının radyografilerini doğru elde etmek için solunum sistemi 

anatomisini ve radyografideki anatomik yapısını iyi tanımanız gerekmektedir. 
 
Solunum sistemi radyolojik anatomisi modülü ile öğreneceğiniz bilgi ve beceriler, 

size; diğer dersleriniz ve meslek hayatınızda rehber olacaktır.  
 
 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
Solunum yollarının yapısını ve radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt 

edebileceksiniz.  

 
 
 
 
 Solunum yollarının anatomisi ile ilgili resimler bularak dosyalayınız. 
 Solunum yollarına ait radyografiler bularak sınıfta arkadaĢlarınızla inceleyiniz. 
 

1. SOLUNUM YOLLARININ RADYOLOJĠK 

ANATOMĠSĠ 

 

Resim 1.1: Solunum sistemi organları 

 
Solunum olayını, dolaĢım sisteminin de yardımıyla solunum sistemi (systema 

respiratorium) gerçekleĢtirir. 
 

Solunum, basit anlamı ile soluk alma (inspirasyon) ve soluk vermedir (ekspirasyon). 
Vücut hücrelerine oksijenin iletilmesine, hücrelerde metabolizma sonucu oluĢan 
karbondioksitin atmosfer havasına verilmesine solunum (respiration) denir. Solunum sistemi; 
oksijenle yüklü havanın dıĢ ortamdan alınarak akciğerlerdeki alveollere kadar taĢınmasını 

sağlayan solunum yolları ve gaz alıĢ-veriĢinin gerçekleĢtirildiği akciğerlerden oluĢur. 
Solunum yolları, havanın geçiĢinin sağladığı gibi aynı zamanda solunum havasını 
temizleme, ısıtma ve nemlendirme fonksiyonlarını da yapar. Solunum sistemi burunda 
bulunan özel epitelle koku duyusunu alma, gırtlak sayesinde ses oluĢumunu sağlama gibi 
görevlerde üstlenir. Solunum sistemi ayrıca, vücudun Ph dengesinin sağlanmasına da 
yardımcı olur.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Solunum havasını ileten yollar, üst ve alt solunum yolları olarak ikiye ayrılır.  
 

1.1. Üst solunum Yolları 
 
Üst solunum yolları burun, yutak ve gırtlaktan oluĢur.  
 

1.1.1. Burun (Nasus, Rhinos) 
 
Üst solunum yollarının baĢlangıç organı burundur. Burun, koku organı ve solunum 

yolu görevi görür. Anatomik olarak dıĢ burun ve burun boĢluğu olarak iki kısımda incelenir. 

 

Resim 1.2: Burnun iskelet yapısı 

 

1.1.1.1. DıĢ Burun (Nasus Externus) 
 

DıĢ burnun ön ortasında nares denen açıklık vardır. Serbest olan ucuna apex nasi, sırt 
kısmına dorsum nasi, kanatlarına alae nasi ve alına bağlanan kök kısmına ise radix nasi 
denir. Burun iskeleti kemik ve kıkırdaklardan oluĢur. Burnun kemik iskeletini; yukarıda os 
nasale ve frontal kemiğin pars nasalisi, yanlarda maksillanın proc. frontalisi önde 
maksillanın proc.palatinusu oluĢturur. Bu kemikler, yüzün ortasında, önde apertura 

priformis denilen kemik giriĢini sınırlar. Burnun kıkırdak iskeletini, burun bölmesi kıkırdağı 
(cartilago septi nasi) ile burun kanadı kıkırdakları (cartilago alaris major ve alaris minor) 
oluĢturur (Resim 1.2). 
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1.1.1.2. Burun BoĢluğu (Cavitas Nasi) 
 
Burun boĢluğu, solunum yollarının baĢlangıç bölümü olup septum nasi denen bir 

bölme ile iki eĢit boĢluğa ayrılmıĢtır. Septum nasi genellikle tam sagittal planda bulunmaz ve 
bu nedenle burun boĢluklarının biri diğerinden daha geniĢ ya da dar olabilir. Burun boĢluğu; 
önde nares denen açıklıkla dıĢ ortama, arkada ise choana narium denen açıklıkla yutağın 
üst bölümüne (nazopharynx) açılır. Bunların dıĢında nazolakrimal kanal aracılığıyla orbita, 
özel açılma delikleri ile de paranasal sinuslerle bağlantı halindedir. 

 
 Burun BoĢluğunun Duvar Yapısı 

 
Burun boĢluğunun her birinin tavan, taban, dıĢ yan ve iç yan olmak üzere dört duvarı 

vardır. 
 

 Burun tavanı; burun bölmesi kıkırdağının yan parçaları, os nasale, 

etmoid kemiğin yatay laminası ve sfenoid kemiğin korpusu tarafından 
oluĢturulur. 

 Burun tabanı; önde maksillanın proc. palatinusu, arkada ise damak 
kemiğinin horizantal bölümü tarafından oluĢturulur. 

 Burun dıĢyan duvarı; Burun boĢluğunun en geniĢ bölümüdür. Burada 

üç adet concha (konka) denen kemik çıkıntı bulunur. Konkaları örten 
mukoza kalın ve damar yönünden zengindir. Konkalar, burun iç yüzeyini 
geniĢleterek buruna gelen dıĢ ortam havasının daha iyi ısıtılması ve 
nemlendirilmesini sağlar. Konkalar üst, orta ve alt konkalar olarak 
adlandırılır (Resim 1.3).  

 

o Concha nasalis inferior (üst konka), en büyük konkadır. Önde 
vestibulum nasinin arka sınırından baĢlar; arkada choanaenin 1 cm 
kadar ön tarafında sonlanır. Serbest kenarı burun boĢluğunun alt 
duvarına çok yakın olarak bulunur. Aynı adı alan alt boynuzcuk 
kemikleri tarafından oluĢturulur.  

o Concha nasalis media (orta konka), orta büyüklüktedir. Bu 

konkayı etmoid kemiğin labirintleri oluĢturur. 
o Concha nasalis superior (üst konka), en küçük konkadır. Orta 

konkanın arka yarısının üst kısmında bulunur. Bu konkayı etmoid 
kemiğin labirintleri oluĢturur. 

 
Konkalar arasında uzanan konkav hava yollarına, meatus nasi denir. Bu boĢluklara 

paranasal sinusler açılır. Bunlar üst, orta ve alt meatuslar olarak adlandırılır(Resim 1.3). 

 
o Meatus nasi superior, üst konka ve orta konka arasında yer alan 

üst burun geçididir. Arka grup etmoid sinusler ile sfenoid sinusler 
buraya açılır.  

o Meatus nasi medius, orta konka ile alt konka arasında yer alan 
orta burun geçididir. Ön ve orta grup etmoid sinuslerle, frontal ve 
maksillar sinusler buraya açılırlar. 
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o Meatus nasi inferior, alt konka ile burun tabanı arasında kalan alt 
burun geçididir. GözyaĢının burun boĢluğuna akmasını sağlayan 
nazolakrimal kanal buraya açılır.  

 

 

Resim 1.3: Burun boĢluğunun yapısı  

 

 Burun iç yan duvarı, septum nasi denen burun bölmesinin oluĢturduğu 
kısımdır (Resim 1.4). 

 

1.1.2. Yutak (Pharynx- Farinks) 
 
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. 
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Resim 1.4: Üst solunum yollarının sagittal kesiti 

 

1.1.2.1. Yutağın Bölümleri 
 

Pharynx üç bölümde incelenir (Resim 1.4, 1.5). 
 
 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. Östaki borusu 
(tuba auditiva) orta kulak boĢluğu ile nazofarinks arasındaki bağlantıyı sağlar. Pars nasalisin 
arka duvarındaki lenfatik yapıya tonsilla pharyngealis denir. Yutağın bu bölümünden 

sadece solunum havası geçer.  
 
 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. 
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 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 1.5: Farinx frontal kesit, arkadan görünüĢ 

 

1.1.3. Gırtlak (Larynx) 
 
Gırtlak; kas, zar ve kıkırdaktan yapılı solunum ve ses organıdır. Larynx solunum 

havasının geçtiği bir yol olması yanında, sesin oluĢumunu sağlar ve yabancı cisimlerin 
solunum yoluna geçiĢini engelleyen bir sfinkter görevi görür. 

 
Larynx, boynun ön bölümünde C3- C6 vertebralar seviyesinde dil kökü ile soluk 

borusu arasındadır (Resim 1.4). Çocuklarda ve yetiĢkin kadınlarda daha yukarı seviyelerde 

yer alan gırtlak adölesan döneminde aĢağıya doğru kayarken tüm gırtlak kıkırdakları da 
geniĢler. 

Larynx önde deri, deri altı dokusu ve boyun fasiyası; yanlarda tiroid bezinin yan 
lobları, boyun damar sinir paketi (a.carotis communis, v.jugularis interna ve n. vagus) ve 
hyoid altı kasları ile arkada ise laryngopharynx ile komĢudur. 
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Resim 1.6: Larynx a) önden görünüĢ, b) arkadan görünüĢ 

 

1.1.3.1. Gırtlak Kıkırdakları 
 
Larynxin yapısında bulunan zar ve bağlarla birbirlerine bağlanan ve kaslarla hareket 

ettirilen kıkırdaklar, larinxin fonksiyonlarında çok önemlidir. Gırtlak kıkırdaklarının üçü çift, 

üçü tek olmak üzere dokuz adettir. Bu kıkırdaklardan tiroid kıkırdak, krikoit kıkırdak, epiglot 
ve aritenoid kıkırdak (2) çok önemlidir. 

 
 Cartilago Thyroidea (Tiroid- Kalkan Kıkırdak) 

 
Gırtlağın ön bölümünde yer alan, en büyük, tek kıkırdağıdır (Resim 1.6). Tiroid 

kıkırdak dörtgen Ģeklinde sağ-sol iki laminadan meydana gelmiĢ olup yarı açık kitap 

görünümündedir. Laminaların ön kenarları erkeklerde 90º, kadınlarda 120º - 140° lik bir açı 
ile birleĢir. Açıklığı arkaya bakan bu açıya, angulus thyroideus denir. Bu açının öndeki en 
çıkıntılı kısmına ise prominentia laryngis (adem elması) denir. Bu çıkıntı erkeklerde daha 
belirgindir. 

 
 Cartilago Cricoidea (Krikoit- Halka Kıkırdak) 

 
Tiroid kıkırdağın aĢağısında, soluk borusunun ilk kıkırdağı üzerine oturmuĢtur. 

Gırtlağın en kalın, en sağlam kıkırdağıdır. Krikoit kıkırdak halka Ģekinde olup taĢlı bir 
yüzüğe benzemektedir (Resim 1.6). Halka Ģeklinde olması gırtlak boĢluğunun sürekli açık 
tutulmasını sağlamaktadır. Halka kıkırdağın arka bölümünün (lamina) üst kenarındaki eklem 
yüzleri aritenoid kıkırdaklar ile ön bölümündeki (arcus) eklem yüzleri ise kalkan kıkırdak ile 
eklemleĢir. 
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 Cartilago Arytenoidea (Aritenoid – Ġbrik Kıkırdak) 

 
Halka kıkırdağın laminası üzerine oturmuĢ üçgen piramide benzeyen iki küçük 

kıkırdaktır (Resim 1.6). Ön yüzünde ve tabanında bulunan çıkıntılara ses teli ile ilgili yapılar 

(m. vocalis, lig.vocale) tutunur. 
 
 Cartilago Epiglottica (Epiglot –Yaprak Kıkırdak) 

 
Hyoid kemik ile dil kökünün arkasında, gırtlak giriĢinin önünde yer alan, yaprak 

Ģeklinde fibroelastik yapıda bir kıkırdaktır. Yaprak seklinde olan epiglotin geniĢ üst bölümü 
serbesttir. Dar olan alt ucu tiroid kıkırdağın iç yüzüne tutunur (resim 1.6 ve 1.7). Epiglot 
gırtlak giriĢine kadar gelen besinleri ve solunum havasını yönlendirir. 

 

 

Resim 1.7: Larynx sağ dıĢ yandan görünüĢ 

 

1.1.3.2. Gırtlağın Membranları, Bağları ve Kasları 
 
 Membrana thyroidea, kalkan kıkırdağı hyoid kemiğe bağlar (Resim 1.7). 

Membrana fibroelastica ise gırtlak kıkırdaklarını birbirine bağlar. 
 Lig. Thyrohyoideum medianum, kalkan kıkırdakla hyoid kemik arasındadır 

(Resim 1.6 ve 1.7). Lig. cricothyroideum tiroid, kıkırdak ile krikoit kıkırdağı 
birbirine bağlar. Lig. cricotracheale krikoid kıkırdakla soluk borusunun birinci 
kıkırdağı arasındaki bağdır (Resim 1.6). 
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 Gırtlağın yapısında; gırtlak giriĢini kontrol eden, ses telini geren, ses yarığını 
geniĢleten ve daraltan kaslar vardır. Gırtlağın ses oluĢturmasını ve sfinkterik 
görevlerini yapmasını sağlayan kaslar iskelet kası özelliğindedir. Bu kasların 
çalıĢması n.vagus tarafından inerve edilir. 

 

 

Resim 1.8: Larynx boĢluğunun frontal kesiti, arkadan görünüĢ 

 

1.1.3.3. Gırtlak BoĢluğu (Cavitas Laryngis) 
 
Gırtlak giriĢi (aditus laryngis) ile krikoit kıkırdak arasında kalan boĢluğa gırtlak 

boĢluğu (cavitas laryngis) denir. Aditus laryngis, gırtlak boĢluğunun yutağa açılmasını 
sağlar. ġekil olarak kum saatine benzeyen gırtlak boĢluğu üç bölüme ayrılır. 
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 Üst bölüm (Vestibulum Laryngis) 

 
Larynx boĢluğunun, gırtlak giriĢinden yalancı ses tellerine (plica vestibularis) kadar 

olan üst tarafı geniĢ, alt tarafı dar olan ilk bölümüdür (Resim 1.8). 

 

 

Resim 1.9: Laryngoskopi sonucunda görüntülenen glottis a) rima glottis açık b) kapalı 

 
 Orta Bölüm (Cavitas Laryngis Ġntermedium) 

 

Yalancı ses telleri (plica vestibularis) ile gerçek ses telleri (plica vocalis) arasında 
kalan en küçük bölümdür (Resim 1.8). Plica vestibularis ile plica vocalis arasında kalan 
çıkmaza, ventriculus laryngis adı verilir. Ventriculus laryngisin yukarıya doğru olan 
uzantısına, sacculus denir. Burada, ses tellerini ıslatan salgıları yapan bezler bulunur. 

 

 Plica vocalis (gerçek ses telleri); yalancı ses tellerinin aĢağısında, keskin 

kenarlı, açık gri renkli, mukoza kıvrımlarıdır (Resim 1.9). Thyroid 
kıkırdak ile proc. vocalisler ( aritenoid kıkırdağın tabanında yer alan 
çıkıntı) arasında uzanır. Genellikle erkeklerde 20-25 mm, kadınlarda ise 
16-20 mm dir.  

 Sağ, sol gerçek ses telleri arasında kalan açıklığa, rima glottis (mizmar 
aralığı) denir (Resim 1.9). 

 Rima glottisin etrafındaki ses oluĢumunda etkili yapılar topluluğuna, 
glottis (vokal-ses aygıtı ) denir. 

 
 Alt bölüm (Cavitas laryngis inferior- Cavitas infraglottica) 

 
Larynx boĢluğunun gerçek ses tellerinin aĢağısında kalan bölümüdür (Resim 1.8). Üst 

kısmı dar, alt kısmı ise geniĢtir. Bu bölüm, trachea ile devam eder. 
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1.2. Alt Solunum Yolları 

 

Resim 1.10: Trachea ve bronĢların projeksiyonu (izdüĢümü) 

 
Alt solunum yolları; soluk borusu, bronĢlar ve respiratuvar bronĢiollerden oluĢur.  
 

1.2.1. Soluk Borusu (Trachea) 
 
Trachea, solunum yollarının larynxten sonra gelen bölümüdür. YaklaĢık olarak 11-12 

cm uzunluğunda, 2.5 cm çapındadır. Trachea üstte krikoid kıkrdağın alt kısmından (C6 
düzeyi) baĢlar, aĢağıda angulus sterni hizasında (T4 düzeyi) ana bronĢlara ayrılarak sonlanır. 
Ana bronĢlara ayrıldığı açılı yere, bifurcatio trachealae denir. Bifurcatio trecheanın iç 
yüzünde, çatallanma yerinin ortasındaki çıkıntıya carina trecheae adı verilir (Resim1.11). 
Bu çıkıntı, biraz sol tarafa meyletmiĢ durumda olmasından dolayı sağ ana bronĢ tracheanın 
bir devamı gibi görülür. Bu nedenle tracheaya kaçan yabancı cisimler, genellikle sağ 
akciğere iner. 

  

1.2.1.1. Tracheanın Bölümleri 
 
Trachea, bulunduğu bölge bakımından iki bölümde incelenir. 
 
 Boyun bölgesinde bulunan, C6-C7 omurları arasında kalan 5-6 cm lik bölümüne 

pars cervicalis (boyun parçası) denir.  

 Thoraxda bulunan, T1-T4 omurları arasında kalan bölümüne, pars thoracica 
(göğüs parçası) denir. 
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1.2.1.2. Tracheanın KomĢulukları 
 
 Yukarıda; gırtlağın krikoid kıkırdağı, 

 Önde; boyun bölümünde troid bezinin ısthmusu ve hyoid altı kaslar, gögüs 
bölümünde truncus brachiocephalicus, a.carotis communis sinistra, v. 
brachiocephalica (kısmen yan), arcus aorta ve sternum. 

 Arkada; yemek borusu. 
 Yanlarda; tiroid bezinin yan lobları.  
 AĢağıda; sağ -sol ana bronĢların baĢlangıcı. 

 

 

Resim 1.11: Larynx, trachea, bronchi a) önden, b) arkadan görünüĢ 

 

1.2.1.3. Tracheanın Yapısı 
 

Soluk borusu kıkırdak ve bağ dokusundan yapılmıĢtır (Resim 1.10). Tracheanın 
yapısında açıklığı arkaya bakan at nalı (U) Ģeklinde 16- 20 adet kıkırdak bulunur. Bu 
kıkırdaklara, cartilagines tracheales denir. Kıkırdaklar, ligamenta anulare denen bağlarla 
birbirlerine bağlanmıĢtır. Tracheanın arka yüzünde kıkıdak yerine m. trachealis denen düz 
kas bulunur. Burası düz kas, mukoza ve bağ dokusu ile kapatıldığından memranöz duvar 
(paries membranaceus) olarak da adlandırılır (Resim 1.11).  
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Tracheanın yapısındaki kıkırdaklar soluk borusunun açık kalmasını sağlarken 
membranöz duvardaki düz kas, gerektiği zaman daraltılmasını ve arkasındaki yemek borusu 
içindeki lokmaların büyüklüğüne uyumunu sağlar. 

 

Trachea duvarının iç yüzeyi; yalancı çok katlı silindirik, cilialı epitelyum ile kaplıdır. 
Mukozanın üstünde yer alan submukoza tabakasında ise bol miktarda gl. trachealis denen 
bezler bulunur. 

 

1.2.2. BronĢlar (Bronchi) 
 

Soluk borusunun T4 hizasında, bifurcatio trachea denen yerinden ayrılan ve akciğer 
lobuluslarına kadar devam eden hava iletim yollarına bronĢ (bronchi) denir. BronĢların 
duvar yapısı soluk borusuna benzer. Fakat bronĢlar küçülerek ilerledikçe kıkırdak ve kas 
yapısında değiĢimler olur. BronĢların yapısındaki kıkırdaklar baĢlangıçta U Ģeklinde olduğu 
halde; çapı küçüldükçe küçük hyalin kıkırdak parçalarına dönüĢür. BronĢiollerde ise 
tamamen kaybolur. Düz kas lifleri sirküler olarak uzanır. BronĢların mukoza tabakası 
solunum epiteli Ģeklindedir. Submukozada ise bronĢial bezler bulunur. 

 
Ana bronĢ (primer bronĢ), lober bronĢ (sekonder bronĢ) ve segmental bronĢ 

(tersiyer bronĢ) olarak üç grup bronĢ vardır (Resim 1.11).  
 

 Ana BronĢlar (Bronchus Principalis) 

 
Bifurcatio trachedan sonraki ilk iki adet bronĢ dallarına ana bronĢ (bronchus 

principalis ) denir. Sağ ana bronĢ (bronchus principalis dexter) ve sol ana bronĢ (bronchus 

principalis sinister) olarak adlandırılır (Resim 1.11). Ana bronĢlar akciğer dıĢında yer alır.  
 

 Sağ Ana BronĢ (Bronchus Principalis Dexter) 

 
Sağ ana bronĢ, sol ana bronĢa göre daha geniĢ, daha kısa ve daha dikeydir. YaklaĢık 

2.5 cm uzunluğunda ve 1.5 cm geniĢliğinde olup 5. göğüs omuru hizasında sağ akciğere 

hilusundan girer. Önde a.v. pulmonalis ve v. cava superior, arkada aa. bronchales ile 
komĢuluk yapar. Sağ ana bronĢ hilum pulmonisten akciğer içine girerek üç lober bronĢa 
ayrılır (Resim 1.11). Bu lober bronĢlar Ģunlardır: 

 

o Bronchus lobaris superior 

o Bronchus lobaris medius 
o Bronchus lobaris inferior 

 

 Sol Ana BronĢ (Bronchus Principalis Sinister) 

 
Arcus aorta; sol ana bronĢun arkasından, üzerinden ve önünden geçer (Resim 1.12). 

Sol ana bronĢ; sağ ana bronĢa göre daha dar, daha uzun (yaklaĢık 5 cm.) ve daha yatay 
seyirlidir. Önde a.v. pulmonalis, arkada aa. bronchiales ile komĢudur. Yukarıda arcus aortae 
önden arkaya doğru geçer. Arcus aortanın altından geçerken oesophagus, ductus thoracicus 
ve pars descendens aortayı çaprazlar. Sol ana bronĢ hilum pulmonisten akciğer içine girerek 
iki lober bronĢa ayrılır (Resim 1.11).. 
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Bu lober bronĢlar Ģunlardır: 
 

o Bronchus lobaris superior 

o Bronchus lobaris inferior 
 

 

Resim 1.12: Sol ana bronĢun aort ile komĢuluğu 

 
 Lober ve Segmental BronĢlar 

 
Lober ve segmental bronĢlar, (bronchus lobaris, bronchus segmentalis) akciğer içi 

bronĢlardır. Sağ ana bronĢ üç; sol ana bronĢ iki lober bronĢa ayrılır. Lober bronĢlar her bir 

akciğerde onar adet sagmental bronĢa ayrılır. Sağ akciğerde üç lober bronĢ, Ģu Ģekilde 
segmental bronĢa ayrılır: 

 

 Bronchus lobaris superior 3  

 Bronchus lobaris medius 2 

 Bronchus lobaris inferior ise 5 segmental bronĢa ayrılır. 
 
Sol akciğerde iki lober bronĢ Ģu Ģekilde segmental bronĢa ayrılır: 
 

 Bronchus lobaris superior 5 

 Bronchus lobaris inferior 5 segmental bronĢa ayrılır. 

 
BronĢlar kademeli bir Ģekilde gittikçe incelen dallarına ayrılarak tüm akciğerlere 

dağılır. Bu yapıya dalları ile birlikte ağaca benzemesi nedeniyle bronĢ ağacı (arbor 

bronchialis) ve bu dalların en incesine, bronchiolus denir (Resim 1. 13). Arbor bronchialisi 
oluĢturan yapılar sırası ile Ģunlardır: 
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Akciğerlerde bir bronchus segmantalisin dağıldığı alana bir akciğer segmenti denir. 
Segmental bronĢlar çapları 2 mm olan bronchiolus terminalislere ayrılır. Bir bronchus 
terminalisin dağıldığı akciğer dokusuna, bir akciğer lobulu denir. Bronchiolus terminalisler 
daha sonra bronchiolus respiratoriuslara ayrılır. Bir bronchiolus respiratoriusun dağıldığı 
akciğer ünitesine, bir akciğer acinusu denir. Bronchiolus respiratoriustan sonra ductus 

alveolaris, saccus alveolaris ile devam eder. Bu yapılarda artık gaz alıĢveriĢi baĢlamıĢtır.  
 

 

Resim 1.13: BronĢ ağacı ve alveoller 



 

 18 

1.3. Radyografilerde Solunum Yollarının Anatomik Yapısı 
 
 Farinksin A-P Pozisyonda Görüntüsü 

 

 

Resim 1.14: Farinksin radyogramda önden görünüĢü 
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 Tracheanın A-P Pozisyonda Görüntüsü 

 

 

Resim 1.15: Tracheanın radyogramda önden görünüĢü 
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 Tracheanın Lateral Pozisyonda Görüntüsü 

 

 

Resim 1.16: Tracheanın radyogramda yandan görünüĢü 
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 Bronkografide, A.P pozisyonda Sol BronĢun Görüntüsü 

 

 

Resim 1.17: Sol bronĢ A-P radyogramı ve Ģeması 
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 Bronkografide, Lateral Pozisyonda Sol BronĢun Görüntüsü  

 

 

Resim 1.18: Sol bronĢ lateral radyogramı ve Ģeması 
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 Bronkografide, A.P pozisyonda Sağ BronĢun Görüntüsü  

 

Resim 1.19: Sağ bronĢ A-P radyogramı  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Solunum yollarının anatomisini radyografi üzerinde ayırt ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Solunum yollarını resimde gösteriniz. 
 Solunum sistemi organlarını 

sınıflandırarak yazınız. 

 DıĢ burnun bölümlerini ve kemik 
yapısını resimde ve iskelette gösteriniz. 

 Bakınız Resim 1.2. 

 Burun boĢluğu yapılarını, resimde 
göstererek anlatınız. 

 Burun boĢluğundaki konka ve 
meatusları yazarak tekrar ediniz. 

 Farinxin yapısını resimde göstererek 
anlatınız. 

 Farinxin bölümlerini yazarak tekrar 
ediniz. 

 Larynxin yapısını resimde göstererek 
anlatınız. 

 Larynxin kıkırdaklarını yazarak tekrar 
ediniz. 

 Larynx boĢluğunun bölümlerini yazınız. 

 Tracheanın yapısını, resimde göstererek 
anlatınız. 

 Tracheanın yapılarını yazarak tekrar 
ediniz. 

 BronĢların yapısını resimde göstererek 
anlatınız. 

 BronĢların çeĢitlerini yazınız. 

 Sağ ve sol ana bronĢun özelliklerini 
yazınız. Farklılıklarına dikkat ediniz. 

 BronĢ ağacını Ģematize ediniz. 

 Farinksin anatomisini, A-P ve lateral 

pozisyonda çekilmiĢ radyogramlarda 
gösteriniz. 

 Ders laboratuvarında radyografileri 
inceleyiniz. 

 Tracheanın anatomisini, A-P ve lateral 

pozisyonda çekilmiĢ radyogramlarda 
gösteriniz.. 

 Sol bronĢ A-P radyografisinde anatomik 
yapıyı gösteriniz. 

 Sol bronĢ lateral radyografisinde 
anatomik yapıyı gösteriniz 

 Sağ bronĢ A-P radyografisinde anatomik 
yapıyı gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, burnun kemik iskeletinin oluĢumuna katılmaz? 
A) Nazal kemik 
B) Frontal kemik 

C) Zigomatik kemik 
D) Maksillanın palatin çıkıntısı 
E) Maksillanın frontal çıkıntısı 
 

2. AĢağıda yutak ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Nazopharynx bölümü kafa tabanından yumuĢak damağa kadar uzanır. 
B) Nazopharynx ile oropharynxi birbirinden yumuĢak damak ve uvula ayırır. 
C) Tonsilla palatina yutağın oropharynx bölümünde bulunur. 
D) Yutağın laryngopharynx bölümü özofagus ile devam eder. 
E) Östaki borusu yutağın oropharynx bölümüne açılır. 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, larynx kıkırdaklarından değildir? 
A) Cart. alaris 
B) Cart. thyroidea 
C) Cart. cricoidea 
D) Cart. epiglottica 

E) Cart. corniculata 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, tracheanın ana bronĢlara ayrıldığı açılı yerdir? 
A) Angulus thyroideus 

B) Carina tracheae 
C) Glottis 
D) Bifurcatio tracheale 
E) M. trachealis 
 

5. Sağ ana bronĢ, kaç adet lober bronĢa ayrılır? 
A) 3 
B) 5 
C) 10 
D) 2 
E) 4 
 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
 

Göğüs boĢluğu, mediastinum ve diaphragma yapılarını radyografi üzerinde 
ayırtedebileceksiniz.  

 
 
 
 
Göğüs boĢluğu ve mediastinumda yer alan organların yapısını araĢtırınız. 

 

2. GÖĞÜS BOġLUĞU, MEDĠASTĠNUM VE 

DĠAPHRAGMA 
 

Akciğerlerin anatomisini ve akciğer radyografilerindeki anatomik yapıyı öğrenmeden 
önce, akciğerlerle birlikte birçok önemli organı içinde bulunduran göğüs boĢluğu, 
mediastinum ve diaphragmanın anatomisini bilmek gerekmektedir. 

 

2.1. Göğüs BoĢluğu (Cavitas Thoracıs) 
 
Thorax iskeleti esas solunum ve dolaĢım organlarını içinde muhafaza eden kemik ve 

kıkırdaktan oluĢan, tepesi kesik koni Ģeklinde bir iskelettir. Yukarı kısmı dar, aĢağı kısmı ise 
geniĢ olup önden arkaya biraz basıktır. Göğüs kafesinin arka bölümünü tüm göğüs omurları 
ve kaburgaların arka yarıları; ön bölümünü ise sternum, kaburgaların ön yarıları ve kıkırdak 
kaburgalar oluĢturur. Göğüs kafesinin giriĢine; apertura thoracis superior, çıkıĢına ise 

apertura thoracis inferior adı verilir. 
 
Apertura thoracis superior, böbrek Ģeklinde olup sagittal çapı 5 cm, transvers çapı ise 

10 cm kadardır. Arkada 1. göğüs omuru, yanlarda 1. kaburga, ön taraftan da manubrium 
sterni tarafından sınırlanır. Ön tarafı arka tarafından 2.5-5 cm kadar daha aĢağıdadır. 
Apertura thoracis inferior, arkada 12. göğüs omuru, yanlarda 12 kaburga, önde 7.-10. 
kıkırdak kaburgalar ve processus xiphoideus tarafından sınırlanır. Apertura thoracis inferioru 

sınırlayan yapılara diaphragma tutunur ve göğüs boĢluğu için konveks bir taban oluĢturur.  
 
Cavitas thoracisin büyük kısmını akciğerler doldurur. Ġki akciğer arasındaki yere 

mediastinum denir ve buradaki en büyük organ, pericardium içinde bulunan kalptir.  
 
Akciğerlerin dıĢ yüzü ile göğüs boĢluğunun iç yüzünü pleura (plevra) örter. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Mediastinum 
 
Göğüs boĢluğunun ortasında, sağ ve sol iki akciğer arasında ve orta hat üzerinde 

bulunan boĢluğa, mediastinum denir. Akciğerler ve pleura dıĢındaki tüm göğüs boĢluğu 
yapıları mediastinum içinde yer alır. Mediastinum, 6 duvarlı bir boĢluk olarak kabul edilir.  

 
Mediastinumun; 

 
 Üst duvarı; thoraks üst açıklığı 
 Ön duvarı; sternum ile kıkırdak kaburgalar, 
 Arka duvarı; göğüs omurları, 
 Yan duvarları; akciğerlerin mediastinal yüzleri ve pleura  
 Alt duvarı; diaphragma ile sınırlandırılmıĢtır. 

 

 

Resim 2.1: Mediastinum organları (sağ dıĢ yandan)  
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Resim 2.2: Mediastinum organları (sol dıĢ yan) 

 

Mediastinum, önde angulus sterni; arkada T4 omurunun alt kenarından geçirilen 
horizontal düzlem ile üst (mediastinum superius) ve alt mediastinum (mediastinum inferius) 
olmak üzere iki kısımda incelenir. 

 

Resim 2.3: Mediastinumun bölümleri 
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2.2.1. Üst Mediastinum (Mediastinum Superius)  
 
Önde manubrium sterni, arkada ilk dört göğüs omuru arasında yer alır (Resim 2.3). 

AĢağıda angulus sterni ile 4. göğüs omurunun alt kenarını birleĢtiren düzlem ile yukarıda 
thoraks üst açıklığı ile sınırlandırılmıĢtır. Üst mediastinumda Ģu organlar yer alır. 

 

m. sternohyoideus 
m. sternothyroideus’un baĢlangıç kısımları 
arcus aortae 
truncus brachiocephalicus 
a. carotis communis sinistra 
a. subclavia sinistra 
v. brachiocephalica dextra ve sinistra 

v. cava superior’un üst yarısı 

n. vagus 
n. pherenicus 
trachea, 

oesophagus, 
ductus thoracicus, 
thymus artıkları 
bazı lenf nodülleri 

 

2.2.2. Alt Mediastinum (Mediastinum Ġnferius) 
 

Angulus sterniyi 4. göğüs omurunun alt kenarına birleĢtiren düzlemin altında kalan 
bölümdür (Resim 2.3). Alt mediastinum; ön, orta ve arka mediastinum olmak üzere üçe 
ayrılır.  

 

 Ön Mediastinum ((Mediastinum Anterius):Corpus sterni ile pericardium 
arasında kalan dar bir aralıktır. Ġçerisinde gevĢek bağ dokusu, bazı lenf nodülleri 
ve a. thoracica internanın mediastinumu besleyen dalları bulunur. 

 

 Orta Mediastinum (Mediastinum Medius ):Mediastinum inferiusun en geniĢ 
bölümüdür. Burada kalp, perikard, aorta ascendens, v. cava superiorun alt 
yarısı,truncus pulmonalis, trachea, sağ ve sol ana bronĢ, n. phrenicus ve 
trakeobronĢiol lenf düğümleri bulunur.  

 

 Arka Mediastinum (Mediastinum Posterius):Önden bifurcatio trachea, 
pulmonal damarlar, pericardium ve diaphragma; arkadan 5.-12. göğüs omurları; 
yanlardan pleura mediastinalisler tarafından sınırlandırılır. Burada aorta 

thoracica , v. azygos, v. hemiazygos, n. vagus, oesophagus, ductus thoracicus 
bulunur. 

 

2.3. Diaphragma (Diyafragma) 
 

Thorax boĢluğu ile abdomen boĢluğunu birbirinden ayıran, solunumun temel kasıdır. 
Diaphragma kubbe Ģeklinde olup toraksa bakan yüzü konveks; abdomen boĢluğuna bakan 
yüzü konkavdır.  

 

2.3.1. Diaphragmanın KomĢulukları 
 

Üstte; akciğer ve kalp ile komĢudur. Altta; karaciğerin sağ ve sol lobu, sağ böbrek, sağ 

ve sol böbrek üstü bezi, midenin fundusu ve dalak ile komĢudur. 
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Resim 2.4: Diaphragmanın yapısı 

 

2.3.2. Diaphragmanın Bölümleri 
 

Diaphragmanın üç bölümü vardır. 
 

 Pars sternalis; sternumun ksifoid çıkıntısının arkasından baĢlar. 
 Pars costalis; son 6 kosta ve interkostal aralıkların iç yüzünden baĢlar. 

 Pars lumbalis; lumbal vertebraların ön yüzünden baĢlar. 
 

Sternal, kostal, lumbal parçalarının kas lifleri diaphragmanın ortasında birleĢir. Bu 
birleĢme yerine, centrum tendineum denir. Ayrıca, bu üç parça toraks alt açıklığını 
çevreler. 

 

2.3.3. Diaphragmada Bulunan Açıklıklar 
 

Diaframanın üzerinde, çeĢitli yapıların geçtiği üç adet açıklık bulunur (Resim 2.4). 
 

 Hiatus aorticus: 12. torakal vertebra hizasındadır. bu açıklıktan aort ve ductus 
thoracicus (göğüs lenf kanalı) geçer. 

 Hiatus oesophagus: 10. torakal vertebra hizasındadır. Buradan özofagus ve 

vagus siniri geçer. 
 Foramen vena cava: 8. ve 9. torakal vertebralar hizasında, centrum 

tendineumun sağ tarafındadır. Bu delikten vena cava inferior ve frenik sinirin 
birkaç dalı geçer. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Toraks boĢluğu, mediastinum ve diaphragmanın yapısını ayırt ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Toraks boĢluğunun yapısını anlatınız. 
 Göğüs kafesini çevreleyen kemikleri 

iskelette inceleyiniz. 

 Mediastinumda yer alan organları 
resim ve maket üzerinde gösteriniz. 

 Bakınız resim 2.1, 2.2. 
 Organları yazarak sayınız. 

 Mediastinumun bölümlerini resimde 
gösteriniz. 

 

 Diapragmanın yapılarını resimde 
göstererek anlatınız. 

 Diaphragmanın bölümlerini yazınız. 
 Diaphragmanın üzerindeki açıklıkları ve 

bu açıklıklardan geçen organları yazınız. 

 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, manubrium sterni ilk dört göğüs omuru arasında yer alan 

mediastinum bölümüdür? 
A) Alt mediastinum 

B) Üst mediastinum 
C) Ön mediastinum 
D) Orta mediastinum 
E) Arka mediastinum 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, diaphragma üzerinde bulunan hiatus aorticustan geçer? 
A) Frenik sinir 
B) V. cava inferior 
C) Göğüs lenf kanalı 
D) Özofagus 
E) Vagus siniri 
 

3. AĢağıda diaphragma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 
A) üstte akciğer ve kalp ile komĢudur. 
B) Solda, sol böbrek ile komĢudur. 
C) Altta karaciğer ve sağ böbrek ile komĢudur. 

D) Altta midenin fundusu ve dalak ile komĢudur. 
E) Altta sağ ve sol böbrek üstü bezi ile komĢudur. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, üst mediastinumda yer alan organlardan değildir? 

A) Özofagus 
B) Trachea 
C) N. Vagus 
D) Ductus thoracicus 
E) Sağ ve sol ana bronĢ 
 

5. Diaphragmanın sternal, kostal ve lumbal parçalarının kas liflerinin ortada birleĢme 
yerine ne denir? 
A) Fascia 
B) Centrum tendineum 
C) Foramen vena cava 
D) Hiatus aorticus 

E) Ligamentum inguinale 
 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 
 
 

Akciğerlerin anatomisi ve akciğer direkt radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt 
edebileceksiniz.  

 
 
 
 
 Akciğer radyografilerinin hangi pozisyonlarda çekildiğini araĢtırınız. 

 Akciğer radyografilerini dosyalayıp sınıfta arkadaĢlarınızla inceleyiniz. 
 

3. AKCĠĞERLERĠN (PULMONES) 

RADYOLOJĠK ANATOMĠSĠ 
 

3.1. Akciğerlerin Anatomisi 
 

Solunum sisteminin esas organı olan akciğerler; göğüs boĢluğunda, içerisinde kalbinde 
bulunduğu mediastinumun her iki yanında yer alır. Akciğerler sağ (pulmo dexter) ve sol 
(pulmo sinister) olmak üzere iki tanedir.  

 
Akciğerlerin büyüklüğü, göğüs kafesinin büyüklüğüne bağlıdır. Sağ akciğer yaklaĢık 

625 gr, sol akciğer ise 567 gr. kadardır. Sağ akciğer sol akciğere göre daha geniĢ, daha kısa 
ve % 10 daha büyüktür. Akciğerlerin dıĢ yüzeyi 1 m2 dir. Ġç yüzeyleri ise 70-80 m2 kadardır. 
Bu yüzey artıĢını iki akciğer içerisinde bulunan 200-600 milyon alveol sağlar. Bu kesecikler 

tek katlı yassı epitel ile kaplanmıĢtır. Alveoller, kan ile akciğerler arasında gaz alıĢ veriĢini 
sağlayan birimlerdir.  

 
Akciğerler, yeni doğanlarda pembemsi-beyaz renkte olup zamanla rengi grileĢir. Bu 

gri renk daha sonra siyah renge dönüĢür. Bu koyu renk, solunum ile alınan karbon 
zerreciklerinin akciğerin dıĢ yüzüne yakın kısımlarında birikmesiyle oluĢur. Elastik bir organ 
olan akciğerler parmaklar arasında sıkıĢtırıldığı zaman çıtırtı (krepitasyon) Ģeklinde ses 

çıkarır. Akciğerler göğüs boĢluğundan çıkarılması veya göğüs boĢluğu delinerek negatif 
basıncın dıĢ basınç ile eĢitlenmesi halinde, 1/3’ü kadar küçülür. Solunum yapmamıĢ bir 
akciğer sudan ağırdır; ancak bir defa solunum yaptıktan sonra akciğer içerisinde mutlaka 
artık hava kalır. Bu yüzden solunum yapmıĢ akciğer sudan hafiftir ve suda yüzer. Bu durum 
adli tıpta önemlidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.1: Akciğerlerin projeksiyonu a) önden, b) arkadan görünüĢ 
 

 

Resim 3.2: Akciğerlerin projeksiyonu a) sağ dıĢyan, b) sol dıĢyandan görünüĢ 

 
Akciğerler koni veya piramit Ģeklindedir. Akciğerlerin; diyafragma üzerine oturan alt 

bölümüne basis pulmonis, thorax üst açıklığına uzanan üst bölümüne apex pulmonis denir.  
 
Apex pulmonis, künt olup arka tarafta birinci kaburga boynu hizasında bulunmasına 

karĢılık, ön tarafta birirnci kaburganın sternal ucu hizasından yaklaĢık 2.5 ile 5 cm yukarıda 
bulunur. Sol akciğerin apeksinin ön ve aĢağı kısmında a. subclavianın izi (sulcus a. 
subclavia) bulunur.  
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Basis pulmonis geniĢ olup diaphragma kubbesine uygun Ģekilde konkavdır. Basis 
pulmonis diaphragma aracılığı ile sağ tarafta karaciğerin sağ lobu ile; sol tarafta ise 
karaciğerin sol lobu, midenin fundusu ve dalak ile komĢuluk yapar. Basis pulmonis, nefes 
alıp-verme esnasında diaphragma ile birlikte bir miktar yukarı ve aĢağı doğru hareket eder. 

 

Resim 3.3: Göğüs boĢluğu organları ve akciğerleri önden görünüĢü  

 

3.1.1. Akciğerlerin Yüzleri 
 
Herbir akciğerin üç yüzü vardır (Resim 3.4, 3.5). 
 
 Facies Costalis: Akciğerlerin kostalara bakan konveks dıĢ yüzüdür. 

Akciğerlerin en büyük yüzü olup göğüs duvarının iç yüzü ile komĢuluk yapar.  

Göğüs boĢluğunda tesbit edilmiĢ akciğerlerin bu yüzünde, kaburgaların izleri 
görülür. 

 Facies Diaphragmatica:Akciğerlerin diaphragmaya bakan konkav alt yüzüdür. 
Sağ akciğerin diaphragmatik yüzü diaphragma aracılığı ile karaciğerin sağ lobu; 
sol akciğerin diaphragmatik yüzü ise karaciğerin sol lobu ve midenin fundusu 
ile komĢudur. 
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 Facies Mediastinalis:Akciğerlerin mediastinuma dolayısıyla birbirine bakan iç 
yüzleridir. Bu yüzün omurlar ile komĢu olan arka kısmına, pars vertebralis adı 
verilir.Facies mediastinalisde impressio cardiaca denilen ve kalbin oturduğu 
büyük bir çukurluk bulunur. Ġmpressio cardiaca sol akciğerde; sağ 

akciğerdekine oranla daha derindir. Impressio cardiacanın arka ve üst kısmında 
hilum pulmonis yer alır. Buradan akciğerin damar, sinirleri ve bronĢlar girip 
çıkar. Bu oluĢumların tümüne, radix (pediculus) pulmonis denir. 

 
Radix pulmonis, akciğer sapı olarak da bilinir ve hilum pulmonise bağlanır. Radix 

pulmonis ve tutunduğu hilum pulmonis mediastinal yüzün hemen hemen ortasında bulunur. 
Ġçerisinde; akciğere giren ve çıkan yapılardan bronĢlar, a. pulmonalis ve v. pulmonalisler, 
lenf damarları, a. bronchialis ve sinirler bulunur. Radix pulmonisde bulunan yapıların ön-

arka yönde dizilimi her iki tarafta aynıdır. Her iki tarafta v pulmonalisler önde, a 
pulmonalisler ortada, bronĢlar ise arkada bulunur (VAB). Mediastinal yüzde bazı organların 
izleri bulunmaktadır.  

 

3.1.2. Akciğerlerin Kenarları 
 
Herbir akciğerin üç kenarı vardır. 
 

 Margo Anterior:Akciğerlerin önde bulunan, mediastinal ve kostal yüzlerini 
birbirinden ayıran, ince ve keskin kenarıdır. Pericardiumun ön yüzünü kısmen 
örter.  

 Margo Ġnferior:Diaphragmatik ve kostal yüzleri birleĢtiren keskin, alt kenardır. 
Basis pulmonis ile facies costalis arasında olan kısmı ince ve keskindir. Facies 
mediastinalis ile basis pulmonis arasında kalan kısmı ise künttür.  

 Margo Posterior:Arkada, kostal yüz ile mediastinal yüzü birleĢtiren ve göğüs 
omurlarının yan taraflarında bulunan oluk (paravertebral oluk) içerisine oturan 

kalın ve künt kenardır. 
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Resim 3.4: Akciğerlerin yüzleri, kenarları, fissura ve lobları (önden görünüĢ) 

 

 

Resim 3.5: Akciğerler a) sağ akciğer b) sol akciğer  
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3.1.3. Akciğerlerin Lobları ve Segmentleri 
 
Sağ akciğer lobus superior, lobus medius ve lobus inferior olmak üzere üç lobdan 

oluĢur. Bu lobları birbirinden fissura obliqua ve fissura horizontalis adı verilen yarıklar 
ayırır. Sol akciğer ise lobus superior ve lobus inferiordan oluĢur. Bu lobların arasında fissura 

obliqua adı verilen yarık bulunur. (Resim 3. 4, 3 .5). 
 
Fissura obliqua, her iki akciğerde, hilum pulmonisin arka kenarında baĢlar. Önce 

yukarı ve arkaya doğru giderek facies costalise gelir. Bu yüzde yukarıdan aĢağıya ve arkadan 
öne doğru uzanarak mediastinal yüze geçip arkaya ve yukarı doğru uzanarak hilum 

pulmoniste sonlanır.  
 
Fissura horizontalis sadece sağ akciğerde bulunur ve lobus superioru, lobus 

mediusdan ayırır.  
 
Akciğerlere giren bronchus principalisler bronchus lobarislere, bronchus lobarislerde 

bronchus segmentalis adı verilen daha ince dallara ayrılır. Her bir bronchus segmentalis, yapı 

ve fonksiyonel olarak ayrı bir birim oluĢturan ve akciğerin diğer bölümleri ile fonksiyonel 
bir iliĢkisi bulunmayan bir bölüme girer. Diğer bölümlerden bağımsız olarak çalıĢan ve 
cerrahi olarak çıkarıldığında, diğer bölümlere zarar vermeyen bu fonksiyonel birime 
segmentum bronchopulmonale (bir akçiğer segmenti) adı verilir. Her bir akciğer 
segmenti tepesi akciğer hilusuna, tabanı ise akciğerin dıĢ yüzüne doğru yönelmiĢtir (Resim 
3.6). Her segment, bağ dokusu ile sarılmıĢ ve sadece kendine ait damarları, bronchus 
segmentalisi ve sinirleri vardır.  

 

Resim 3.6: Akciğer segmentleri 



 

 39 

 Sağ akciğer (pulmo dexter)de; lobus superior 3, lobus medius 2, lobus inferior 
5 segmente ayrılır. 

 Sol akciğer (pulmo sinister)de ; lobus superior 5, lobus inferior 5 segmente 
ayrılır. 

 
Akciğerlerde gaz alıĢ veriĢinin yapıldığı birime, acinus adı verilir. Bir acinus 

bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris ve alveolus pulmonisden 
oluĢur (Bakınız faaliyet 1; resim 1.13). 
 

3.1.4. Akciğerin Damarları 
 
Akciğerin, fonksiyonel ve besleyici olmak üzere iki grup damarı vardır. Fonksiyonel 

damarları a.pulmonalis ve v. Pulmonalisler; besleyici damarları ise a.bronchialis ve v. 
bronchiolislerdir. 

 

Sağ ventrikülden çıkan ve venöz kanı taĢıyan truncus pulmonalis, 5 cm uzunluğunda 
kalın bir kütük Ģeklindedir. Pericardiumdan çıktıktan sonra a. pulmonalis dextra ve sinistra 
adını alan iki dala ayrılır. A pulmonalis dextra, sinistraya oranla daha uzundur ve arcus 
aortae ile v cava superiorun arkasından geçerek sağ radix pulmonise gelir ve burada iki dala 
ayrılır. Bu dallardan üstteki üst loba, alttaki ise tekrar iki dala ayrılarak orta ve alt loba gider.  

 
Akciğer alveollerine, a. pulmonalisin terminal dallarından oksijeni azalmıĢ kan gelir. 

Burada oksijen bakımından zenginleĢtikten sonra alvoel kapillerlerinden geçerek v 
pulmonalisin dallarına direne olur. Bu dallar, segmentler arasındaki bağ dokusunda uzanarak 
radix pulmonise gelir. Her bir akciğerden iki adet v. pulmonalis çıkar ve akciğer 
alveollerinde oksijen bakımından zenginleĢen kanı sol atriuma getirir. 

 
Akciğer dokusunu, bronchusları ve pleura visceralisi besleyen arterler, a. 

bronchialislerdir.Akciğer dokusunun venöz kanı, vv. bronchialesler tarafından toplanır.  
 

3.1.5. Pleura (Plevra-Akciğer Zarı)  
 
Akciğerlerin dıĢ yüzünü ve göğüs boĢluğunun iç yüzünü örten seröz bir zardır. Pleura, 

her iki akciğeri ayrı ayrı saran iki kese Ģeklindedir. Sağ pleura kesesinin bir bölümü; göğüs 
boĢluğunun sağ yarısının iç yüzünü, bir bölümüde sağ akciğerin yarıklarıda dahil olmak 
üzere dıĢ yüzünü örter. Sol pleural kese ise aynı sekilde göğüs boĢluğunun sol yarısı ve sol 

akciğerin dıĢ yüzünü örter. Sağ ve sol pleura boĢlukları birbirinden bağımsızdır.  
 
Akciğerlerin dıĢ yüzünü örten pleuraya; pleura visceralis, göğüs boĢluğunun iç 

yüzünü, diaphragmanın üst yüzünü örten ve mediastinumu saran bölümlerine ise pleura 

parietalis denir. Parietal ve visceral pleuralar birbirleriyle devamlıdır. Ġki plevra parçası 
arasında oluĢan boĢluğa, cavitas pleuralis denir. Bu boĢluğun basıncı negatiftir ve boĢlukta 
iki yaprağın birbirleri üzerinde kolay kaymasını sağlayan bir sıvı bulunur. Plevra parietalisin 

apertura thoracis superiordan geçerek boyun köküne uzanan kubbe Ģeklindeki bölümüne, 
cupula plevra adı verilir. Buraya akciğerlerin tepe kısmı girer. Cupula plevra, 1. kaburganın 
ön ucundan yaklaĢık 2.5-5 cm yukarı doğru çıkar.  
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3.2. Akciğer Radyografilerinde Anatomik Yapı  
 
 Akciğer P-A Radyografisinde Anatomik Yapı 

 

 

Resim 3.7: Akciğer P-A radyogramı ve Ģeması 
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 Akciğer Lateral Radyografisinde Anatomik Yapı 

 

 

 

 

Resim 3.8: Akciğer lateral radyogramı ve Ģeması 
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 Sağ Anterior Oblik Akciğer Radyografisinde Anatomik Yapı 

 

 

 

 

Resim 3.9: Sağ anterior oblik akciğer radyogramı ve Ģeması 
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 Sol Anterior Oblik Akciğer Radyografisinde Anatomik Yapı 

 

 

 

 

Resim 3.10: Sol anterior oblik akciğer radyogramı ve Ģeması 
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 Apiklordotik Akciğer Radyografisinde Anatomik Yapı 

 

 

 

 

Resim 3. 11: Apiklordotik akciğer radyogramı ve Ģeması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Akciğerlerin yapısını radyografide ayırt ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Akciğerlerin yerini resim ve makette 
gösteriniz. 

 Bakınız resim 3.3. 

 Akciğerlerin yüzlerini resim ve makette 
gösteriniz. 

 Akciğerlerin yüzlerini yazarak tekrar 
ediniz. 

 Akciğerlerin kenarlarını resim ve 

makette gösteriniz. 

 Akciğerlerin kenarlarını yazarak tekrar 

ediniz. 

 Akciğerlerin loblarını ve fissuralarını 
resim ve makette gösteriniz. 

 Akciğerlerin loblarını ve fissuralarını 
yazarak tekrar ediniz. 

 Akciğerlerin damarlarını resim ve 

makette gösteriniz. 

 Akciğerlerin damarlarını yazarak tekrar 

ediniz. 

 Pleuranın özelliklerini sayınız.  Pleuranın özelliklerini yazınız. 

 Akciğer P-A radyografisinde anatomik 
yapıyı gösteriniz. 

 Ders laboratuvarında radyografiyi 

inceleyiniz. 

 Akciğer lateral radyografisinde 
anatomik yapıyı gösteriniz. 

 Akciğer sağ anterior oblik 

radyografisinde anatomik yapıyı 
gösteriniz. 

 Akciğer sol anterior oblik 
radyografisinde anatomik yapıyı 

gösteriniz 

 Apiklordotik akciğer radyografisinde 
anatomik yapıyı gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, akciğerlerin thorax üst açıklığına uzanan üst bölümüdür? 

A) Radix pulmonis 
B) Basis pulmonis 

C) Hilum pulmonis 
D) Apex pulmonis 
E) Facies pulmonis 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi, akciğerlerin kaburgalara bakan en büyük yüzüdür? 

A) Facies diaphragmatica 
B) Facies costalis 
C) Facies mediastinalis 

D) Pars vertebralis 
E) Facies inferior 
 

3. Hilum pulmonis, aĢağıdakilerden hangisinde yer alır? 
A) Facies mediastinalis 
B) Facies diaphragmatica 
C) Facies costalis 

D) Facies sternalis 
E) Facies inferior 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi, sol akciğerde bulunmaz? 

A) Lobus superior 
B) Lobus inferior 

C) Fissura obliqua 
D) Lobus medius 
E) İmpressio cardiaca 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, apiklordotik akciğer radyografisinde görünmez? 
A) 1.kostalar 
B) Clavicula 
C) Apex pulmonis 
D) Torakal vertebralar 
E) Basis pulmonis 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, yutağın ağız boĢluğu ile bağlantısını sağlayan açıklıktır? 

A) Choanae narium 
B) Aditus laryngis 
C) Nares 
D) Isthmus faucium 
E) Vestibulum nasi 
 

2. Plica vocalis larynx boĢluğunun hangi bölümünde yer alır? 

A) Vestibulum laryngis  
B) Cavitas laryngis intermedia 
C) Cavitas laryngis inferior 
D) Aditus laryngis 
E) Rima glottis 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi, trachea ile komĢu değildir? 

A) Özofagus 

B) Tiroid bezi 
C) Arcus aorta 
D) Sternum 
E) Kalp 
 

4. Lober bronĢlar her bir akciğerde kaç adet segmental bronĢa ayrılır? 
A) 5 

B) 10 
C) 3 
D) 2 
E) 20 

 
5. AĢağıdaki anatomik yapılardan hangisi, pharynx A-P radyografisinde görünmez?  

A) Cavitas oris 

B) Epiglot 
C) Özofagus 
D) Ana bronĢlar 
E) Laryngopharynx  
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
6. Burun konkaları arasında uzanan konkav hava yollarına, ………………………..denir. 

7. Gırtlak giriĢine,………………………denir. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 48 

8. Sağ ve sol gerçek ses telleri arasında kalan açıklığa, …………………………..denir. 

9. Trachea, …………….hizasında ana bronĢlara ayrılır. 

10. Sağ ve sol iki akciğer arasında, orta hat üzerinde bulunan boĢluğa, 

………………denir.  

11. Göğüs kafesinin giriĢine, …………………………denir. 

12. Akciğerlerin diaphragma üzerine oturan alt bölümüne,……………………….denir. 

13. Akciğerlerin önde bulunan, mediastinal ve kostal yüzlerini birbirinden ayıran ince, 

keskin kenarına, ……………………..denir. 

14. Akciğerlerde gaz alıĢ verĢinin yapıldığı birime, ………………………….denir. 

 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
15. ( ) Sol akciğeri fissura obliqua iki loba ayırır.  

16. ( ) Apex pulmonis arkada 1. kosta boynu hizasında, önde 1. kostanın sternal ucunun 

2.5 cm. ile 5 cm. yukarısında bulunur.  

17. ( ) Kalp tarafından oluĢturulan ve impressio cardiaca denen iz, sağ akciğerde daha 

derindir.  

18. ( ) Tracheanın yapısında açıklığ arkaya bakan ( U) Ģeklinde 16-20 adet kıkırdak 

bulunur.  

19. ( ) Akciğer lateral radyografisinde trachea görünmez. 

20. ( ) Akciğer P-A radyografisinde kostofrenik açı görünmez. 

 

 

 

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 ANATARLARI 
RIÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 E 

3 A 

4 D 

5 A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 B 

4 E 

5 B 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 A 

4 D 

5 E 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 E 

4 B 

5 E 

6 Meatus Nasi 

7 Aditus Laryngis 

8 Rima Glottis 

9 T4 

10 Mediastinum 

11 Apertura Thoracis Superior 

12 Basis Pulmonis 

13 Margo Anterior 

14 Acinus 

15 D 

16 D 

17 Y 

18 D 

19 Y 

20 Y 

CEVAP ANAHTARLARI 
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