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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT147 

ALAN  Ortopedik Protez ve Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Üst Ekstremite Dezartikülasyon Protezleri 

MODÜLÜN TANIMI  
Üst ekstremite dezartikülasyon protez sistemlerinin 

verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 

9. sınıf ve 10. sınıf modüllerinin tamamını almıĢ olmak, 11. 

Sınıf Parsiyal Ayak Protezi Modülü, Temel Tornalama-1 ve 

2 Modüllerini, Sach Ayak Yapımı Modülü, Diz Altı 

ProteziÖlçüsü Modülü, Diz Altı Protez Alçı Modelaj 

Modülü, Diz Altı Protez Ġmalat Modülü, Diz Üstü Protez 

Ölçü Modülü, Diz Üstü Protez Alçı Modelaj Modülü, Diz 

Üstü Protez Ġmalat Modülü, Alt Ekstremite Dezartikülasyon 

Protezleri Modülü ve Parsiyal El ve Bilek Protezleri 

Modülü, Dirsek Altı Protezi Ölçü ve Modelaj Modülü, 

Dirsek Altı Protezi Ġmalat Modülü, Dirsek Üstü Protez Ölçü 

ve Modelaj Modülü ile Dirsek Üstü Protez Ġmalatı 

Modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Üst ekstremite dezartikülasyon protezi yapabilmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Üst ekstremite bölgesi dezartikülasyon protezlerinden 

dirsek dezartikülasyon protezi ve omuz dezartikülasyon 

protez sistemlerini tanıyacaksınız. 
 

Amaçlar  

1. Dirsek dezartikülasyon protezlerini tanıyacaksınız. 

2. Omuz dezartikülasyon protezlerini tanıyacaksınız. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, hasta kayıt ve takip formu  
 

Ortam: Alçı ölçü odası, prova odası 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül ile ortopedi tekniği alanında üst ekstremite protezlerinin bir parçası olan üst 

ekstremite dezartikülasyon protez sistemlerini kavrayacaksınız. 

 

Bu modülü aldığınızda, dirseğin ve omuzun fonksiyonel anatomisini ve 

biyomekaniğini tanıyacak, üst ekstremite dezartikülasyon protezi yapabileceksiniz. 

 

Protezler, biyomekanik kurallar doğrultusunda, hastanın anatomik yapısına uygun 

Ģekillendirilmelidirler. Aksi hâlde vücut hareket sistemine ve anatomisine uyum sağlamaz ise 

istenilen verim alınamaz. 

 

Üst ekstremite dezartikülasyon protezleri, ortopedinin bir parçası olmasından dolayı 

bu alanda bilgi ve beceri kazanmamız gerekmektedir. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1 
 

 

 

Dirsek dezartikülasyon protez sistemlerini tanıyacaksınız. 

 

 

 

 

 Dirsek eklemini, gövde maketi üzerinde inceleyerek araĢtırınız. 

 Dirsek dezartikülasyon protezlerini araĢtırınız ve arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1. DĠRSEK DEZARTĠKÜLASYON 

PROTEZLERĠ 
 

1.1. Dirsek Eklemi Anatomisi ve Biyomekaniği 
 

Kol (pazı) kemiği (humerus) ile ön kolu oluĢturan ön kol kemiği (radius) ve dirsek ke-

miği (ulna) arasındaki ekleme dirsek eklemi denir (ġekil1.1). 

 

ġekil 1.1: Dirsek eklemi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1.1. Dirsek Eklemi Anatomisi 
 

Dirsek eklemi tek doğrultuda (eksende) oynayan bir menteĢe tipi eklemdir. Dirsek 

ekleminde hareket, dirsek kemiğinin olekranon adı verilen kanca Ģeklindeki çıkıntısının kol 

kemiğinin troklea adı verilen girintisi içinde oynaması Ģeklinde olmaktadır. Dirsekte dıĢtan 

hissedilen çıkıntılar humerusa ait iç ve dıĢ kondillerdir (ġekil1.2). 

 

ġekil 1.2: Dirsek eklemi 
 

 Dirsek eklemi (art. cubiti) üç eklemden meydana gelir (ġekil 1.3). 
 

 Art. humeroulnaris: Trochlea humeri ile incisura trochlearis arasında 

oluĢan ginglymus grubu bir eklemdir. 

 Art. humeroradialis: Fovea articularis (radius) ile capitulum humeri 

arasında oluĢan art. spheroidea grubu bir eklemdir. Spheroid grubu bir 

eklem olmasına karĢın ulna ile birlikte hareket etmek zorunda olduğu için 

spheroid eklem hareketini yapamaz. 

 Art. radio ulnaris proximalis: Ulnadaki incisura radialis ile radius 

baĢındaki circumferentia articularis arasında oluĢan art. trochoidea grubu 

bir eklemdir. 

 

ġekil 1.3: Dirsek eklemi (art. cubiti) 
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Eklem kapsülü bu kompleks eklemi tamamen çevrelemektedir. Kapsülün medial ve 

lateral kenarları kollateral ligamentler tarafından desteklenmiĢtir. 

 

 Medial kollateral ligament (MCL), üç bileĢenden meydana gelir: 

 

 Anterior oblik bant: Medial epikondilden origin alır. Ulnanın 

anteromedialine yapıĢır. 

 Posterior oblik bant: Medial epikondilden origin alır. Olekranonun 

medialine yapıĢır. 

 Transvers bant: Olekranon ile unlanın anteromedial yüzü arasında uzanır. 

 

 Lateral ligament kompleksi (LCL) dört ayrı komponentten meydana gelir: 

 

 Radial kollateral ligament: Lateral epikondilden origin alır. Annular 

ligamentin üst kenarına yapıĢır. 

 Annular ligament: Ulnanın proksimalinde yer alan radial çentiğin ön ve 

arka yüzleri arasında uzanır ve radius baĢını çepeçevre sarmaktadır.  

  Lateral ulnar kollateral ligament: Lateral epikondilden origin alır. 

Unlanın lateralinde yer alan supinator çıkıntıya tutunur. 

 Aksesuar lateral kollateral ligament: Supinator çıkıntı ile annular 

ligamentin anterior kenarı arasında uzanır.  

 

1.1.2. Dirsek Biyomekaniği 
 

Dirsek eklemi, fleksiyon, ekstansiyon, pronasyon ve supinasyon hareketlerine izin 

vermektedir. Fleksiyon ve ekstansiyon hareketi baĢlıca ulnohumeral eklemde meydana 

gelirken pronasyon ve supinasyon hareketleri radioulnar eklemde meydana gelmektedir. 

Radiohumeral eklem her iki harekete de katılmaktadır. 

 

 Dirseğin normal hareket açıklığı 

 

  Fleksiyon:   0-150° 

 Radio-ulnar supinasyon:      80° 

 Radio-ulnar pronasyon:     90° 

  

 Günlük hayatta en çok kullanılan hareket açıklığı 

 

 Fleksiyon:                      30-130° 

 Radio-ulnar supinasyon:        50° 

 Radio-ulnar pronasyon:         50°  
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Avuçlar aĢağı bakarken kollar ileri uzatılır ve dirsek düz tutulursa kol ve ön kol 

arasında dirsekte meydana gelen açıya taĢıma açısı adı verilir. TaĢıma açısı yaklaĢık 165°dir 

(ġekil 1.4). 

 

ġekil 1.4: Dirsek taĢıma açısı 

 

Trochlea makara benzeri bir yapıya sahiptir, yaklaĢık 300º‟lik eklem yüzeyine 

sahiptir. Medial ve lateral dudaklardan oluĢur medial dudağın çapı daha geniĢtir. 

 

Dirseğin fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinin rotasyon merkezi (anatomik eklem 

merkezi), lateral grafilerde trochlea merkezinden geçmektedir.  

 

Radiohumeral eklemin rotasyon aksı, ön kol rotasyonunun mekanik aksıdır. Bu aks 

radius baĢı merkezi ile unlanın distal baĢının merkezini birleĢtiren çizgidir. Bu aks ön kolun 

anatomik aksından farklıdır. 

 

ġekil 1.5: Trochlea 
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Frontal planda, eklem çizgisi humerus aksına göre 6-8ºlik valgus eğimi yapar (ġekil 

1.6-a). 

 

Lateral planda kondiller humerus uzun aksına (gövdesine) göre 30º lik açı ile anteriora 

rotasyon yaparlar (ġekil1.6-b). 

 

Olecranon da buna uyum sağlamak için 30º lik açı ile posteriora yönelim gösterir. 

Aksiyel planda ise kondiller arası eklem yüzeyi referans aksına göre 5-7º iç rotasyondadır 

(ġekil 1.6-c). 

 

ġekil 1.6: Humerus distal baĢının frontal, sagital ve aksiyelden görünüĢü 

 

 Mekanik dirsek eklem merkezi 

 

Protez veya ortez imalatında mekanik eklem merkezlerinin anatomik eklem merkezleri 

ile uyumlu olması çok önemlidir. Her iki eklem merkezlerin uyumsuzluğunda hareket 

esnasında kısıtlamalar, eklemlerde kasılmalar, çok çabuk eklem aĢınmaları ve fonsiyonel 

aksamalar görülür. 

 

Her iki epikondil ve olecranon kolaylıkla tespit edilebilir. Dirsek fleksiyonda iken bu 

üç nokta birleĢtirildiğinde eĢkenar bir üçgen oluĢur, dirsek ekstansiyonda iken her üçü de 

aynı hat üzerinde yer alır (ġekil 1.7). 
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ġekil 1.7: Epikondillerin ve olecranonun tespiti 

 

Dirsek eklemi mekanik eklem merkezi (dirsek fleksiyon çizgisi), anatomik ekleme 

paralel bir Ģekilde ve anatomik eklemin 1-2 cm proksimalinden geçer. Bu da yaklaĢık olarak 

epikondillerin apeksine ve olecranonun proksimaline karĢılık gelir (ġekil 1.8). 

  

ġekil 1.8: Mekanik dirsek eklem merkezi 

 

1.2. Dirsek Dezartikülasyonu 
 

Dirsek dezartikülasyonu, dirsek eklemi bölgesinde eklem yüzeyleri bozulmadan 

(kemiklerden kesilmeden) eklemler arası yapılan amputasyondur.  

 

Oldukça ender olan dirsek eklemi dezartikülasyonunda bir kondil güdüğü oluĢur ve bu 

protezin tutunması için çok uygundur. Bu nedenle kemik ucunda düzeltmelerden 

vazgeçilmiĢtir (ġekil 1.9). 
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ġekil 1.9: Dirsek dezartikülasyonu 

 

1.2.1. Dirsek Dezartikülasyonu Sonrası Tedavi 
 

Ameliyat sonrası erken hareketlilik önemlidir. Hasta, hemen günlük yaĢam 

hareketlerine baĢlamalıdır. 

 

Ameliyat sonrası bakımda ödemin son derece büyük önemi vardır. Ödem, daha önce 

sağlam olan lenf kanallarında taĢınan sıvının travma veya ameliyat sonrası doku ve hücreler 

arasında birikmesidir. Ameliyat sonrası ödem normalde bir hafta içinde kendiliğinden geriler 

fakat amputasyon sonrasında bazı süreçler daha kalıcı bir ödemin oluĢmasına ve dolayısıyla 

protez uygulamasının gecikmesine neden olabilir. Sorunsuz bir yara iyileĢme süreci 

geçirebilmek için ödem geliĢimini engelleyen, en azından sınırlayan, tedbirlerin alınması 

Ģarttır. 

 

Düzenli aralıklarla ödem takibi yapılmalıdır. Ödem, güdük ucunun ĢiĢmesine sebep 

olduğu gibi güdükte Ģekil bozukluklarına da yol açmaktadır (örneğin; armut güdük Ģekli, 

vb.). Bu Ģekil bozuklukları güdüğe protez giydirmede sorun yaratmaktadır. 

 

Güdüğün normal Ģeklini koruması için güdüğe kompresyon (basınç) bandajı 

kullanılmalıdır. Bunu önceleri terapist uygularken zamanla hasta kendi uygulamaya 

baĢlamalıdır. Bilateral üst ekstremite amputasyonlarında hasta yakınları kompresyonu 

uygulamalıdır. 

 

1.2.2. Güdüğe Kompresyon (Basınç) Uygulamak 
 

Protez uygulamaya geçmeden önce güdüğün toparlanması için güdüğün basınç altında 

tutulması gerekmektedir. Bu iĢlem elastik sargı ile bandajlamak veya güdük kompresyon 

çorabı ile sağlanmaktadır. 
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1.3. Dirsek Dezartikülasyon Protezleri 
 

Dirsek dezartikülasyonu için kozmetik ve fonksiyonel protez sistemleri kullanıma 

hazırlanmaktadır.  

 

Kozmetik protezler sadece görsel olarak tamamlayıcıdır. En düĢük ağırlığa sahiptir ve 

sadece kısıtlı bir fonksiyonu vardır (Resim1.1). 

 

Resim 1.1: Kozmetik dirsek dezartikülasyon protezi 

 

Fonsiyonel protezler ise çekme hareketli ve hibrit (karma) protezler olarak iki sisteme 

ayrılır. Çoğu zaman karma protez tercih edilir. 

 

Çekme hareketli protezlerde protez elin ve dirsek ekleminin hareketi için bir omuz 

bandajı gereklidir (Resim 1.2). 

 

Resim 1.2: Çekme hareketli dirsek dezartikülasyon protezi 
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Karma protezlerde dirsek eklemi bir omuz bandajı ile çalıĢırken protez el ve el bileği 

myoelektrik kumanda sistemi ile kontrol edilir (Resim 1.3). 

 

Resim 1.3: Karma (hibrit) dirsek dezartikülasyon protezi 

 

1.3.1. Dirsek Eklemi 
 

Dirsek eklemi, dirsek dezartikülasyon protezlerinde mekanik dirsek eklem merkezine 

yerleĢtirilir. Ġç yanda serbest hareketli bir eklem ve dıĢ yanda çekme kablo ile çalıĢtırılan 

kademeli kilitleme tertibatlı bir eklem vardır (Resim 1.4). 

  

Resim 1.4: Dirsek eklemi 
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1.3.2. Dirsek Dezartikülasyon Protezi Yapmak 
 

Dirsek dezartikülasyon protezi yapmak için diğer protez sistemlerinde olduğu gibi 

öncelikle hastanın güdüğünden alınan ölçülere uygun güdük soketi hazırlanır. Soketin 

suspansiyonu humerus epikondilleri üzerinden sağlanır. Humerus kondillerinin aĢırı çıkıntılı 

olmasından dolayı güdük soketi, kapaklı sistem (iki parçalı) yapılabilir veya yarı açık 

(pencereli) soket sistemi tercih edilebilir (Resim 1.5). 

  

Resim 1.5: Dirsek dezartikülasyon soket çeĢitleri 

 

Güdük soketinin laminasyon iĢlemlerinden sonra hasta üzerinde soket provası yapılır 

ve soket ile güdük uyumlu hâle getirilir (Resim 1.6). 

 

Resim 1.6: Dirsek dezartikülasyon soket provası 

 

Mekanik eklem merkezi belirlenerek dirsek eklemi geçici olarak sokete ve dirsek altı 

parçasına tutturulur (Resim 1.7). 

 

Resim 1.7: Dirsek ekleminin geçici montajı 
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Dirsek altı parçasına el bilek ünitesi ile birlikte el takılır ve protez boyu ayarlanır 

(Resim 1.8). 

 

Resim 1.8: Dirsek dezartikülasyon protez provası 

 

Fonksiyonel dirsek dezartikülasyon protezlerinde omuz bandajı ayarlamaları hasta 

üzerinde yapılır (Resim 1.9). 

 

Resim 1.9: Omuz bandajı ayarlaması 
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Ġkinci laminasyon kaplaması yapılan dirsek dezartikülasyon protezi, protezin 

fonsiyonları ve bakımı hastaya anlatılır (Resim1.10). 

 

Resim 1.10: Protezin teslimi 

 

Hasta kayıt numarası protez üzerine açık ve okunaklı bir Ģekilde yazılır. Yazılan bu 

numara aynı zamanda hasta kayıt formuna da iĢlenir.  

 

Tüm güdük ve protez temizliği bilgileri hastaya anlatılır. Protezin bakım ve kontrolleri 

için hastaya yeni bir randevu tarihi verildikten sonra protez, hastaya teslim edilir. 

 

Gerekli durumlarda hastaya protezin fonksiyonları ve eğitimi ile ilgili teknik destek 

sağlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

Dirsek eklemi mekanik eklem merkezinin yerini belirleyiniz ve iĢaretleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Epikondiller ile olecranon arasındaki 

eĢkenar üçgeni belirleyiniz. 

 

 

 Dirsek eklemini 90º bükünüz. 

 Olecranon ve epikondillerin apeks 

noktalarını iĢaretleyiniz. 

 Bu üç noktayı birleĢtiriniz. 

 EĢkenar üçgen elde ediniz. 

 Üç noktayı aynı hat üzerinde 

birleĢtiriniz. 

 

 

 Dirsek eklemini ekstansiyona getiriniz. 

 Arkada belirlediğiniz üç noktayı aynı hat 

üzerinde anatomik ekleme paralel olacak 

Ģekilde birleĢtiriniz. 

 Mekanik dirsek eklem merkezini 

iĢaretleyiniz.  

 

 

 Arkada belirlediğiniz üç noktayı aynı hat 

üzerinde anatomik ekleme paralel olacak 

Ģekilde bir çizgi ile birleĢtiriniz. Bu çizgi 

anatomik ekleme paralel ve yaklaĢık 1-2 

cm anatomik eklemin proksimalinden 

geçer. 

 Epikondillerin apeksinden aĢağıya dikey 

Ģakül çizgisi çiziniz. 

 Her iki çizginin kesiĢtiği noktadaki 

mekanik dirsek eklem merkezini 

iĢaretleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 16 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Olecranon ile epikondiller arasındaki eĢkenar üçgeni 

iĢaretleyebildiniz mi? 
  

2. Üç noktayı aynı hat üzerinde birleĢtirebildiniz mi?   

3. Mekanik dirsek eklem merkezini iĢaretleyebildiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, dirsek eklemi kemiklerinden değildir? 

A) Humerus 

B) Scapula 

C) Radius 

D) Ulna 

 

2. Mekanik dirsek eklem merkezi anatomik eklem merkezinin neresinden geçer? 

A) Tam ortasından 

B) YaklaĢık 1-2 cm distalinden 

C) YaklaĢık 1-2 cm proksimalinden 

D) Hiçbiri 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, dirsek dezartikülasyonunu tanımlar? 

A) Eklem yüzeyleri bozulmadan (humerus ile ulna arası) eklemler arası yapılan 

amputasyondur.  

B) Humerusun distalinden kesilerek yapılan amputasyonlardır. 

C) Humerus uzunluğunun 2/3„ünden daha uzun amputasyonlardır. 

D) Hiçbiri 

 

4. Dirsek dezartikülasyon protezlerinde soketin güdüğe tutunması (suspansiyon) nasıl 

sağlanır? 

A) Silikon liner soket sistemi ile tutunma sağlanır. 

B) Vakumlu (alçak basınç) soket sistemi ile güdüğün sokete tutunması sağlanır. 

C) Omuz taĢıma kayıĢı ile güdüğün sokete tutunması sağlanır. 

D) Epikondillerin çıkıntılarından yararlanarak kondiller üzerinden yataklanır.  

 

5. Dirsek dezartikülasyon protezlerinde hangi sebepten dolayı güdük soketi, kapaklı 

sistem (iki parçalı) yapılır veya yarı açık (pencereli) soket sistemi tercih edilir? 

A) Humerus kondillerinin düz olması 

B) Humerus kondillerinin aĢırı çıkıntılı olması 

C) Radius kondillerinin düz olması 

D) Radius kondillerinin aĢırı çıkıntılı olması 

 

 

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 
 

 

 

 

 

Omuz dezartikülasyon protez sistemlerini tanıyacaksınız. 

 

 

 

 

 Omuz eklemini, gövde maketi üzerinde inceleyerek araĢtırınız. 

 Omuz dezartikülasyon protezlerini araĢtırınız ve arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

2. OMUZ DEZARTĠKÜLASYON 

PROTEZLERĠ 
 

2.1. Omuz Eklemi Anatomisi ve Biyomekaniği 
 

Omuz, insan vücudunda kolların gövdeyle birleĢtiği yere verilen isimdir. En önemli 

görevi ise bu özel yapısı ile kol hareketlerini mükemmel olarak sağlamaktır (ġekil 2.1).  

 

Bu bölge dıĢtan deri ile örtülmüĢ ve kuvvetli adalelerle çevrilmiĢ, hareketli bir 

bölgedir. Vücudun dıĢ tesirlere en çok maruz kalan bu bölgede ve koltuk altı kısmından kola 

giden büyük sinir ve damarlar bulunur. Kol hareketlerinin büyük bir kısmı omuzun oynaması 

ile temin edilir. 

 

Vücudumuzun en hareketli olan omuz ekleminin daha rahat hareket etmesini sağlayan 

subakromiyal bursa dediğimiz vücudun en büyük keseciklerinden biri bulunur. 

 

ġekil 2.1: Omuz eklemi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan
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2.1.1. Omuz Bölgesi Kemikleri 
 

Omuz eklemi, normal omuz hareketleri omuz kuĢağı olarak adlandırılan dört ayrı 

eklemin entegre hareketinden meydana gelir. Bunlar, glonehumeral, acromioclavicular, 

sternoclavicular ve scapulothoracic eklemlerdir (ġekil 2.2). 

            

ġekil 2.2: Omuz kuĢağı eklemleri 

 

Omuz eklemi, üst kol kemiği (humerus) ile köprücük (clavicula) ve kürek kemiğinin 

(scapula) eklemleĢtiği bir bölgedir (ġekil 2.3). 

 

Omuz eklemine "articulatio humerus" denir. Omuzun alt tarafında kalan çukurluğa ise 

axiller çukur (koltuk altı) denir. 

 

Clavicula kemiği, omuz eklemini thoraxa (göğüs kafesine) bağlar. 

 

ġekil 2.3: Omuz kemikleri 

 

 Humerus (üst kol kemiği) 

 

Humerus, dirsek ile omuz ekleminin arasındaki uzun kol kemiğidir. Pazı kemiği 

olarak da isimlendirilir (Resim 2.1). 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Articulatio_Humerus&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Clavicula&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96nkol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Eklem
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kemik
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Kalın bir kemiktir. Kolda dirsek ile omuz arasındaki kalın ve tek kemiktir. Gövde 

kısmına corpus humerus, üst ucuna ise carput humerus denir. Humerus kemiği, carput 

humeri ile omuz eklemine bağlanır. Omuz ekleminde clavicula ve ocrimon (skapulanın ucu) 

ile komĢuluk yapar. Humerusun alt ucu dirsek eklemine bağlanır. 

  

Resim 2.1: Humerus (üst kol kemiği) 

 

 Clavicula (köprücük kemiği) 

 

Latince anahtar demek olan “clavis” sözcüğünden türemiĢtir. ġeklinden dolayı 

köprücük kemiğine bu isim verilmiĢtir.  

 

Sternum ile scapulayı birbirine bağlaryan kemiktir. Vücut kemikleri arasında en 

yüzeyel yerleĢimli ve en çabuk kırılabilen kemiktir. Vücudumuzda en erken kemikleĢmeye 

baĢlayan ve kemikleĢmesi en son tamamlanan kemiktir (ġekil 2.4). 

 

ġekil 2.4: Clavicula 

 

http://www.uludagsozluk.com/k/sternum/
http://www.uludagsozluk.com/k/scapula/
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 Scapula (kürek kemiği) 

 

Kürek kemiği, göğüs kafesinin arka yüzüne oturmuĢ, yassı bir kemiktir. 

Konveks olan arka yüzünde spina scapulae denilen bir çıkıntı bulunur. Bu çıkıntı arka yüzü 

fossa infraspinata (alt taraf) ve fossa subraspinata (üst taraf) denilen iki bölgeye ayırır.  

 

Scapulanın humerus ile eklem yaptığı çukurluk ”cavitis glenoidalis” olarak 

adlandırılır. Bu yerin hemen iç yanındaki kalın boyuna “collum scapulae” denir. 

 

Cavitis glenoidalisin üst tarafında üst tarafın devamı Ģeklinde boyuna tutunan büyük 

bir çıkıntı olan processus coracoideus bulunur. 

 

Spina scapulaenin devamı Ģeklinde olan büyük çıkıntıya ise “acromion” denir (ġekil 

2.5). 

 

ġekil 2.5: Scapula 

 

2.1.2. Omuz Kasları 
 

Omuz bölgesi kasları dıĢ yan grup, ön grup, arka grup ve iç yan grup kasları olarak 

dört gruba ayrılır. 

 

 Omuz dıĢ yan grup kasları 

 

Omuz dıĢ yan grup kası, m. deltoideusdur. 
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 M. deltoideus 

 

Kalın, üçgen Ģeklinde bir kastır. Ön lifleri claviculadan, orta lifleri acromionun dıĢ yan 

kenarından, arka lifleri spinascapulaeden baĢlar. Bir araya gelen kas lifleri bir kiriĢ ile 

humerus cisminin tuberositas deltoideada sonlanır (ġekil 2.6). 

 

ġekil 2.6: M. deltoideus 

 

 Omuz ön grup kasları 

 

Omuz ön grup kasları,  m. pectoralis major ve m. pectoralis minordur. 

 

 M. pectoralis major 

 

Yelpaze Ģeklinde geniĢ bir kastır. Memelerin hemen derininde bulunur. Lifleri göğüs 

ön bölümünde clavicula, sternum ve karın kaslarının sağlam kılıfından baĢlar. Yukarıya ve 

dıĢa doğru uzanır. Kas lifleri bir araya toplanarak humerusun crista tuberculi majorise yapıĢır 

(ġekil 2.7). 

 

ġekil 2.7: M. Pectoralis major 
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 M. pectoralis minor 

 

M. pectoralis majorun arkasındadır. 3-5. kaburgaların dıĢ yüzlerinden baĢlar. Lifleri 

yukarı, dıĢa doğru geçer. Scapulada proc. coracoideusa yapıĢarak sonlanır (ġekil 2.8). 

 

ġekil 2.8: M. pectoralis minor 

 

 Omuz arka grup kasları 

 

Omuz arka grup kasları, m. supraspinatus, m. teres minor, m. teres major, m. 

subscapularisdir (ġekil 2.9). 

 

ġekil 2.9: Omuz arka grup kasları 

 

 M. supraspinatus 

 

Fossa supraspinatadan baĢlar, laterale doğru uzanan kas lifleri bir kiriĢte toplanarak 

tuberculum majusun üst kısmında sona erer (ġekil 2.9). 

 

 M. teres minor 

 

Scapula dıĢ kenarında baĢlar, kas yukarıya ve dıĢa eğik olarak uzanır, art. humeri 

kapsülünün arka yüzünün alt bölümünü çaprazlar. KiriĢi tuberculum majusun en alt 

bölümüne yapıĢır (ġekil 2.9). 

 

 M. teres major 

 

Scapulanın arka yüzünden baĢlar. Lifleri yukarıya doğru uzanır, omuz ekleminin 

altından ve önünden geçer. Crista tuberculi minoriste sonlanır (ġeki :2.9). 
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 M. subscapularis 

 

Scapulanın ön yüzü üzerinde fossa subscapularisten ve kası örten aponörozdan baĢlar. 

Kasın geniĢ olan kiriĢi art. humerinin önünden dıĢ yana geçer, tuberculum minosta sonlanır 

(ġekil 2.9). 

 

 Omuz iç yan grup kasları 

 

Omuz iç yan grup kası, m. serratus anteriordur. 

 

 M. serratus anterior 

 

1-8. kaburgaların dıĢ yüzlerinden 6-7 parmaksı kas uzantısı ile baĢlar. DıĢa ve 

yukarıya doğru uzanan kas lifleri, kürek kemiğinin medial kenarına tutunarak sona erer 

(ġekil 2.10). 

 

ġekil 2.10: M. serratus anterior 

 

2.1.3. Omuz Biyomekaniği 
 

Omuz eklemi, her üç düzlemde de hareket edebilen yuvarlak (yumurta) tip eklem 

çeĢididir ġekil:2.11). 

 

ġekil 2.11: Omuz eklemi 
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 Mekanik omuz eklem merkezi 

 

Yatay eklem merkezi çizgisi, posteriordan tuberculum majusun apeksinden anteriora 

tuberculum minusa doğru ve yere paralel çizilen eksen çizgisidir (ġekil 2.12-a). 

 

Dikey eklem merkez çizgisi ise (acromion ucundan yere doğru dikey çizgi), yatay 

eksen çizgisini keser. Bu iki çizginin kesiĢme noktası “omuz eklemi mekanik eklem 

merkezi”dir (ġekil 2.12-b). 

 

ġekil 2.12: Omuz mekanik eklem merkezi 

 

Omuz dezartikülasyon protezlerinde omuz eklemi, önceden belirlenmiĢ olan mekanik 

eklem merkezine yerleĢtirilmelidir. Omuz mekanik eklem merkezini iĢaretlerken humerus 

kemiği olmadığı için sağlıklı kolda belirlenen omuz mekanik eklem merkezi ölçüleri 

amputasyonlu tarafa aktarılır ve iĢaretlenir (Resim 2.2). 

  

Resim 2.2: Omuz eklemi mekanik eklem merkezi 
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2.2. Omuz Dezartikülasyonu 
 

Omuz dezartikülasyonu, omuz ekleminden yapılan dezartikülasyondur (Resim 2.3). 

 

Resim 2.3: Omuz dezartikülasyonu 

 

Forequarter (interthorakoscapular) amputasyonu; humerus, clavicula ve scapulanın bir 

kısmının çıkarılmıĢ hâlidir. Bu kemiklerle birlikte onlara ait kaslarda alınır. Bu amputasyon 

çeĢidinde güdük yatağı için önemli destek noktaları eksik olduğundan soket yapımı ve 

suspansiyonu kolay değildir (Resim 2.4). 

 

Resim 2.4: Forequarter amputasyonu 

 

Forequarter (interthorakoscapular) güdük soketinde, stabilite ve suspansiyonu 

arttırmak için ön duvar claviculanın bir kısmını içine alacak Ģekilde, arka duvar scapulaya 

doğru uzanır. Göğüsten bantlı bağ sistemi kullanılır (Resim 2.5). 

 

Resim 2.5: Forequarter güdük soketi 
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2.3. Omuz Eklem ÇeĢitleri 
 

Omuz dezartikülasyon protezlerinde dört farklı sistem omuz eklemi kullanılmaktadır.  

 

 Omuz eklem çeĢitleri 

 Yuvarlak (küre) sistem omuz eklemi 

 Sürtünme kontrollü sistem omuz eklemi 

 Kilitli sistem omuz eklemi 

 Elektrikli kilit sistemli omuz eklemi 

 

2.3.1. Yuvarlak (Küre) Omuz Eklemi 
 

Her yöne hareket edebilen omuz eklemi adaptör ile dirsek üstü tüp boruya bağlanır. 

Çatallı omuz askısı ile sokete tuturulur (Resim 2.6). 

 

Yuvarlak (küre) eklemin hareketliliği istenilen pozisyonda ayarlanabilir. Kilitlemesiz 

ve serbest hareketli bir eklemdir. Eklem vidası üzerinden hareket sertliği ayarlanabilir. 

 

Resim 2.6: Yuvarlak (küre) omuz eklemi 

 

2.3.2. Sürtünme Kontrollü Omuz Eklemi 
 

Sürtünme kontrollü omuz eklemi iki düzlemde hareket edebilir. Fleksiyon ve 

ekstansiyon hareketleri ile abduksiyon ve adduksiyon hareketlerini yapabilir. Sürtünme 

kontrolü ile bu hareketlerin serbestliği ayarlanabilir (Resim 2.7). 

 

Resim 2.7: Sürtünme kontrollü omuz eklemi 
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2.3.3. Kilitli Omuz Eklemi 
 

Kilitli omuz eklemi, kademeli olarak mekanik kilitleme tertibatına sahiptir. Hafif 

alaĢımlı metalden üretilmiĢtir. Fleksiyon ve ekstansiyon fonksiyonu ayarlanabilir. 

Adduksiyon ve abduksiyon fonksiyonlarını da yapar. Modüler veya klasik sistem omuz 

dazartikülasyon protezlerinde kullanılabilir. 

 

2.3.4. Elektrik Kilitli Omuz Eklemi 
 

Elektrik kilitlemeli omuz eklemi, hafif ve dayanıklı metalden yapılmıĢ olup her 10° de 

kademeli olarak 36 farklı pozisyonda kilitlenebilir. Abduksiyon ve adduksiyon ayarı 

yapılabilir. Hem modüler hem de klasik sistem protezlerde kullanılabilir. Omuz ekleminin 

kilitleme kumandası bir elektrikli Ģalter ile sağlanır (Resim 2.8). 

 

Resim 2.8: Elektrik kilitlemeli omuz eklemi 

 

2.4. Omuz Dezartikülasyon Protezleri 
 

Omuz dezartikülasyonu için kozmetik ve fonksiyonel protez sistemleri kullanıma 

hazırlanmaktadır.  

 

Kozmetik protezler, omuz dezartikülasyonu ve intertorakoskapular amputasyonlarda, 

özellikle fonksiyonel protez istemeyen hastalar için uygulanır. En düĢük ağırlığa sahiptir ve 

sadece kısıtlı bir fonksiyonu vardır. Genellikle modüler yapı parçalarından yapılır ve özel bir 

kozmetik sünger kılıf ile dıĢ formu verilir. Kozmetik protezlerin suspansiyonu bir koltuk altı 

bandajı ile sağlanır (Resim 2.9). 
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Resim 2.9: Kozmetik omuz dezartikülasyon protezi 

 

 Fonsiyonel protezler ise çekme hareketli, myoelektrik kumandalı ve hibrit (karma) 

protezler olarak üç sisteme ayrılır. 

 

Çekme hareketli protezlerde protez elin ve dirsek ekleminin fonksiyonları ve 

kilitlemesi bir omuz bandajı ile kumanda edilir (Resim 2.10). 

   

Resim 2.10: Çekme hareketli omuz dezartikülasyon protezi 
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Myoelektrik kumandalı omuz dezartikilasyon protezinde sekiz kanallı myoelektrik 

kumanda sistemi kullanılır. Omuz eklemi elektronik kilitleme tertibatlı olup dirsek eklemi, el 

ve bilek üniteside myoelektrik kumanda sistemi ile kontrol edilir (Resim 2.11). 

   

Resim 2.11: Myoelektrik kumandalı omuz dezartikülasyon protezleri 

 

Karma protezlerde omuz eklemi mekanik hareketlerle kumanda edilirken dirsek 

eklemi, protez el ve el bileği myoelektrik kumanda sistemi ile kumanda edilir (Resim 2.13). 

  

Resim 2.13: Karma (hibrit) dirsek dezartikülasyon protezi 

 

2.4.1. Omuz Dezartikülasyon Protezi Yapmak 
 

Omuz dezartikülasyon protezi yapmak için diğer protez sistemlerinde olduğu gibi 

öncelikle hastanın güdüğünden alınan ölçülere uygun güdük soketi hazırlanır. Soketin 

suspansiyonu, karĢı koltuk altından bir koltuk altı bandajı ile sağlanır (Resim 2.14). 

  

Resim 2.14: Omuz dezartikülasyon güdük soketi 
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Soket laminasyonu iĢlemlerinden sonra hasta üzerinde soket provası yapılır ve soket 

ile güdük uyumlu hâle getirilir (Resim 2.15). 

 

Resim 2.15: Omuz dezartikülasyon soket provası 

 

Omuz eklemi, mekanik eklem merkezine geçici olarak tutturulur. Dirsek eklemi, üst 

kol uzunluğuna göre geçici olarak soket distaline ilave edilen sert köpük ucuna monte edilir. 

Dirsek altı parçasına el bilek ünitesi ile birlikte el takılır ve protez boyu ayarlanır (Resim 

2.16). 

 

Resim 2.16: Dirsek ekleminin geçici montajı 

 

Ġkinci laminasyon kaplaması yapılan omuz dezartikülasyon protezi, tekrar hastaya 

giydirilir. Çekme hareketli omuz dezartikülasyon protezlerinde omuz bandajı ayarlamaları 

hasta üzerinde yapılır (Resim 2.17). 

 

Resim 2.17: Omuz bandajı ayarlaması 
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Protezin fonsiyonları ve protezin bakımı hastaya anlatılır. Hastaya protezin 

fonksiyonları ve eğitimi ile ilgili teknik destek sağlanmalıdır (Resim 2.18). 

 

Resim 2.18: Protezin fonksiyonel eğitimi 

 

Hasta kayıt numarası protez üzerine açık ve okunaklı bir Ģekilde yazılır. Yazılan bu 

numara aynı zamanda hasta kayıt formuna da iĢlenir.  

 

Tüm güdük ve protez temizliği bilgileri hastaya anlatılır. Protezin bakım ve kontrolleri 

için hastaya yeni bir randevu tarihi verildikten sonra protez, hastaya teslim edilir (Resim 

2.19). 

 

Resim 2.19: Omuz dezartikülasyon protezi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Omuz eklemi mekanik eklem merkezinin yerini belirleyiniz ve iĢaretleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mekanik eklem merkezi yatay eksen 

çizgisini çiziniz. 

 

 Sağlıklı kolun tuberculum majusun 

apeksinden tuberculum minusa doğru 

yere paralel bir çizgi çiziniz. 

 Bu çizgiyi simetrik olarak aynı Ģekilde 

güdük üzerine taĢıyınız.  

 Mekanik eklem merkezi dikey eksen 

çizgisini çiziniz. 

 

 Acromionun ucundan aĢağıya bir Ģakül 

salınız. 

 Dikey Ģakül çizgisini çiziniz.  

 Mekanik eklem merkezini iĢaretleyiniz.  

 

 Her iki çizginin kesiĢme noktasını 

iĢaretleyiniz. 

 Ġki çizginin kesiĢme noktası “omuz 

eklemi mekanik eklem merkezi”dir. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için Evet, 

kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol 

ediniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Mekanik eklem merkezi yatay eksen çizgisini çizebildiniz 

mi? 
  

2. Mekanik eklem merkezi dikey eksen çizgisini çizebildiniz 

mi? 
  

3. Mekanik eklem merkezini belirleyebildiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, omuz eklemi kemiklerinden değildir? 

A) Humerus 

B) Scapula 

C) Klavicula 

D) Radius 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, omuz kuĢağı eklemlerinden değildir? 

A) Glonehumeral eklem 

B) Radioulnar eklem 

C) Acromioclavicular eklem 

D) Sternoclavicular eklem 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, omuz dıĢ yan kasıdır? 

A) M. deltoideus 

B) M. suprasipinatus 

C) M. teres minör 

D) Hiçbiri 

 

4. Omuz eklemi kaç eksende hareket edebilen eklemdir? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 0 

 

5. Humerus, clavicula ve scapulanın bir kısmının çıkarıldığı amputasyon hangisidir? 

A) Dirsek dezartikülasyon 

B) Omuz dezartikülasyon 

C) Forequarter 

D) Hiçbiri 

 
 

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 okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Dirsek eklemi hangi tip eklem çeĢididir? 

A) Yuvarlak tip eklem 

B) MenteĢe tip eklem 

C) Düz eklem 

D) Hiçbiri 

 

2. Art. glenohumerale eklem gövdenin hangi bölgesindeki eklemlerdendir? 

A) Dirsek bölgesi 

B) El bilek bölgesi 

C) Omuz bölgesi 

D) Boyun bölgesi 

 

3. Dirsek eklemimde taĢıma açısı kaç derecedir? 

A) 165º 

B) 100º 

C) 180º 

D) 90º 

 

4. M. pectoralis major ve m. pectoralis minor, omuz bölgesinin hangi grup kaslarıdır? 

A) Omuz ön grup kasları 

B) Omuz arka grup kasları 

C) Omuz iç yan grup kasları 

D) Omuz dıĢ yan grup kasları 

 

5. Mekanik omuz eklem merkezi çiziminde yatay eksen çizgisi, tuberculum majusun 

neresinden geçer? 

A) Tam distalinden 

B) 1-2 cm proksimalinden 

C) 1-2 cm distalinden 

D) Apeksinden 

 

AĢağıda verilen cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Spina scapulaenin devamı Ģeklinde olan büyük çıkıntıya ……………………..denir. 

7. …………………, üst kol kemiği (humerus) ile köprücük (clavicula) ve kürek 

kemiğinin (scapula) eklemleĢtiği bir bölgedir. 

8. Dirsek eklemi mekanik eklem merkezi epikondillerin tam ……………………. „inden 

geçer. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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9. Eklem yüzeyleri bozulmadan (kemiklerden kesilmeden) eklemler arası yapılan 

amputasyona ……………………….. denir. 

10. Dirsek eklemi 90º büküldüğünde epikondillerin apeksi ve olecranon proksimal ucu 

arasında bir ………………… üçgen meydana gelir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 A 

4 D 

5 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠNn CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 A 

4 C 

5 C 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 A 

4 A 

5 D 

6 acromion 

7 Omuz eklemi 

8 apeks 

9 dezartikülasyon 

10 eĢkenar 

CEVAP ANAHTARLARI 
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