
Temel Anatomik Terimler



Anatomik pozisyon
• Anatomik pozisyon; avuç işleri öne dönük

• Medial=orta hat, orta hatta yakın

• Lateral= orta hattan dışarıda, kenar

• Superior= üst= kranial=baş tarafı

• İnferior=alt = kaudal=kuyruk tarafı

• Proksimal= üst, üste yakın taraf

• Distal = alt, alt tarafa yakın

• Superfisial= yüzeyel

• Profundus = derin

• Dorsal = sırt kısmı el ve ayakta da kullanılır

• Ventral = karın kısmı

• Palmar = avuç içi

• Plantar = ayak tabanı



Anatomik Planlar
• Transvers = horizontal plan; Yere paralel

• Koronal = frontal plan; yüz hattına paralel

• Sagittal = Median hat ; vücut orta hattına 
paralel

• Aksiyel = her hangi bir organın ana aksında



Anatomik hareketler
• Abduksiyon/Adduksiyon (Abduction/Adduction): Bir uzvun vücut orta hattından 

uzaklaşmasına abduksiyon; vücut orta hattına yaklaşmasına ise adduksiyon
denilir. Her iki harekette frontal düzlem üzerinde gerçekleşir 

Fleksiyon/Ekstansiyon (FIexion/Extension): Bu hareketler sagittal düzlem üzerinde 
yapılır. Fleksiyon hareketinde bükülme veya eklem açısının küçülmesi, 
ekstansiyonda ise gerilme ya da eklem açısının büyümesi söz konusudur

Sirkumdiksiyon (Circumduction): Dairesel bir hareket olup; abduksiyon, 
adduksiyon, fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinin kombinasyonu ile ortaya 
çıkar.

Rotasyon (Rotation): Bir uzvun veya vücut kısmının uzun eksen boyunca dönmesi 
anlamında kullanılan bir terimdir. İçe dönme hareketine iç rotasyon. Dışa dönme 
hareketine ise dış rotasyon denir. Bu hareketlere önkolda özel olarak pronasyon ve 
supinasyon ismi verilir. Radius'un ulnae etrafında içe döndürülmesi pronasyon; 
dışa döndürülmesi ise supinasyon adım alır.

Inversion/Eversion: Ayağın hareketlerini tarif ederken kullanılan bu terimlerden 
inversiyon; ayak tabanının içe döndürülmesi anlamında, eversiyon ise ayak 
tabanının dışa döndürülmesi manasında kullanılan bir terimdir.



Vücut Bölgeleri





Vücut Boşlukları



Diafragma



Enfeksiyon – Enflamasyon
Doku ödemi

Kızarıklık
Şişlik

Akyuvar ve osteoklast hücreleri fazla

• ENFEKSİYON

• Mikrobik ( bakteri, virüs, 
protozoal)

• ENFLAMASYON

• Mikrop yok

• Reaksiyoner

• Romatizma-allerji-konnektif
doku hastalıkları, metabolik
hastalıklar



Kranial Bölge ; rotasyonda

Sol omuz – brakial bölge ; Abduksiyon, 
nötral rotasyon

Sol dirsek ; fleksiyonda

Sol  el – el bilek; fleksiyon, supinasyon

Sağ el bilek fleksiyon pronasyon

Proksimal falengeal bölge ekstansiyon

Distal falengeal ; fleksiyon

Sol femoral ; fleksiyon adduksiyon

Sol ayak eversiyon hafif fleksiyon



• Sağ omuz- brakial; ekstansiyon-
abduksiyon iç rotasyon

• Sağ Antebrakial – el; pronasyon

• Sağ distal falankslar; fleksiyon

• Sağ 1. parmak abduksiyon

• Servikal ve gövde ; fleksiyon, 
rotasyon

• Sağ kalça – uyluk – femoral ; 
Adduksiyon , fleksiyon



Kas – tendon( kastan başlar kemiğe yapışır, Adelenin kasılması 
sonucu oluşan hareketi kemiğe iletir) – ligament ( iki kemik 
arasında hareket yapısı içermez, stabiliteyi sağlar)



Uzun kemik anatomisi

• Baş- metafiz (baş ile gövde 
arasındaki geçiş bölgesi)- Gövde

• Spongioz (süngerimsi) – kortikal
(kabuğumsu – sert) kemik

• Medulla- ilik kanalı

• Periost – kemik zarı

• Kemik büyümesi fizden olur.



Çocuk kemikleri




