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ANATOMİ 

NÖROANATOMİ 

OS FRONTALE 

Fossa glandulae lacrimalis’e, canlıda glandula lacrimalis’in orbital parçası oturur.  

Sutura frontalis persistens (sutura metopica); genellikle altıncı yaştan sonra kaybolan bu 

sütür, bazen kalıcı olabilir. Kırık ile karıştırılabilir. 

OS PARIETALE  

Sulcus arteriae meningeae mediae; iç yüzde görülen bu oluklar, a. meningea media’nın 

dallarına aittir. Bu dalların açılması, epidural hemorajilere neden olur. 

Yenidoğanda bulunan 6 fontanelin de yapısına katılan tek kemiktir. 

 

OS ETHMOIDALE 

Lamina perpendicularis; septum nasi’nin üst parçasının büyük bölümünü oluşturur. 

Lamina cribrosa; cavitas nasi’nin çatısının büyük bölümünü yapar. Üzerinde bulunan 

deliklerden (foramina cribrosa), olfaktor sinir uzantıları kafa içine geçer.  

Crista galli isimli çıkıntısına, falx cerebri tutunur. Bulbus olfactorius, crista galli’nin her iki 

tarafında, lamina cribrosa üzerinde oturur.  

Labyrinthus ethmoidalis; Burnun dış duvarındaki concha nasalis superior, concha 

nasalis media labyrinthus ethmoidalis’in uzantılarıdır.  
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OS OCCIPITALE  

Foramen magnum; Canalis vertebralis ile fossa cranii posterior’u bağlar. Medulla oblongata 

(bulbus) ile medulla spinalis arası sınırdır.  

Bu delikten;  
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1- medulla spinalis ile onu saran zarlar,  

2- a. vertebralis’ler ve dalları (a. spinalis anterior ile a. spinalis posterior’lar), 

3- n. accessorius’un (XI nci kranyal sinir) spinal parçası geçer. 

Clivus; küçük bir bölümünü sfenoid kemik gövdesinin oluşturduğu bu düz alana, canlıda 

medulla oblongata (bulbus) ile pons oturur.  

Canalis nervi hypoglossi’den, dilin motor siniri olan n. hypoglossus geçer. 

 

OS SPHENOIDALE      

Sella turcica; tuberculum sellae, fossa hypophysialis ve dorsum sellae birlikte sella turcica adı 

ile bilinir.  

Canalis opticus; N. opticus ile a. ophthalmica geçer.  

FISSURA ORBITALIS SUPERIOR; Orbita’yı fossa cranii media’ya bağlar. Bu yarıktan n. 

oculomotorius, n. trochlearis ve n. abducens (göz kasları ile ilgili kranyal sinirlerdir), n. 

trigeminus’un oftalmik dalı v. ophthalmica superior ve bazen v. ophthalmica inferior geçer. 

Foramen rotundum; fossa cranii media’yı, fossa pterygopalatina’ya bağlar. İçinden n. 

maxillaris geçer.  

Foramen ovale; fossa cranii media’yı, fossa infratemporalis’e bağlar. İçinden n. mandibularis 

geçer.  

Foramen spinosum; fossa cranii media’yı, fossa infratemporalis’e bağlar. A.meningea 

media geçer. 
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OS TEMPORALE  

 

Canalis caroticus; foramen jugulare’nin hemen ön tarafındadır. İçinden a. carotis interna 

geçer.  

Tegmen tympani; bu ince kemik lamel, antrum mastoideum, cavitas tympani ve 

semicanalis musculi tensoris tympani’nin çatısını yapar.  

Meatus acusticus internus; iç kulağı fossa cranii posterior’a bağlar. Başlangıcına porus 

acusticus internus denir. Meatus acusticus internus’tan; n. facialis, n. intermedius (n. facialis’in 

duyu kökü), n. vestibulocochlearis ve a.v. labyrinthi geçer.  

Canalis nervi facialis; içinde n. facialis ve ganglionu (ganglion geniculi) bulunur. N. 

facialis, kemik içi en uzun seyir gösteren kranyal sinirdir. Kanal içinde üç tane dal (Ganglion 

geniculi hizasında kanalı terk eden n. petrosus major, n. stapedius ve chorda tympani) verir.  

Foramen stylomastoideum; n. facialis kafatasını buradan terk eder.  

Foramen jugulare (TO = Temporal+Oksipital); temporal ile oksipital kemik arasında kalan 

bu açıklıktan, önden-arkaya doğru; sinus petrosus inferior, n. glossopharyngeus, n. vagus, n. 

accessorius, ve sinus sigmoideus (v. jugularis interna) geçer.  
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MANDIBULA  

Foramen mandibulae; ramus mandibulae’nin iç yüzündeki bu delik, canalis mandibulae’nin 

başlangıcıdır. V.a.n. alveolaris inferior, bu delikten kanala girerek alt dişleri besler ve duyusunu taşır. 

Alt dişlerin anestezisi için anestezik madde foramen mandibulae’ye verilir.  

Foramen mentale; genellikle alt ikinci premolar diş seviyesinde bulunan bu delikten, v.a.n. 

alveolaris inferior’un terminal dalları (v.a.n. mentalis) geçer.  

 

 

VOMER 

 Septum nasi’nin arka-alt bölümünün büyük parçasını oluşturur.  

 

MAXILLA 

Os nasale’lerle birlikte apertura piriformis’in sınırlarını yapar.  

Os palatinum’larla birlikte palatum durum (sert damak)’u oluşturur. Sert damağın ön bölümünü 

iki tarafta maksilla, arka bölümünü ise palatin kemikler yapar.  

Sulcus infraorbitalis ve canalis infraorbitalis; maksilla’nın lamina orbitalis’indedir. İçinden 

v.a.n infraorbitalis geçer. Kanal, maksilla’nın ön yüzüne foramen infraorbitale isimli delik ile açılır. 
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ORBİTA BOŞLUĞUNUN  DUVARLARI      

Üst duvar (paries superior); başlıca frontal kemiğin pars orbitalis’i yapar.Bu duvar, orbita 

boşluğunu fossa cranii anterior’dan ayırır. Glandula lacrimalis, bu duvarın dış bölümündeki çukurda 

oturur. 

Dış duvar (paries lateralis); sfenoid kemiğin ala major’u ile zigomatik kemiğin processus 

frontalis’i yapar. Fissura orbitalis inferior ile alt duvardan, fissura orbitalis superior ile üst duvardan 

ayrılır. 

İç duvar (paries medialis); arkadan-öne doğru; corpus sphenoidale, etmoid kemiğin lamina 

orbitalis’i, os lacrimale ve maksilla’nın processus frontalis’i yapar. Duvarın en büyük bölümünü 

etmoid kemiğin lamina orbitalis’i oluşturur ( arkadan-öne doğru; SELaM olarak kodlanabilir).     

Alt duvar (paries inferior); Duvarın en büyük bölümünü, orbita boşluğunu sinus maxillaris’ten 

ayıran maksilla’nın facies orbitalis’i yapar.  

 

FISSURA ORBITALIS SUPERIOR; Orbita’yı fossa cranii media’ya bağlar. Bu yarıktan n. 

oculomotorius, n. trochlearis ve n. abducens (göz kasları ile ilgili kranyal sinirlerdir), n. 

trigeminus’un oftalmik dalı, v. ophthalmica superior ve bazen v. ophthalmica inferior geçer.  

FISSURA ORBITALIS INFERIOR; Orbita’yı, fossa pterygopalatina’ya bağlar. İçinden; n. 

maxillaris, a.v. infraorbitalis ve v. ophthalmica inferior’un plexus pterygoideus’la olan küçük 

bağlantı dalları geçer. 
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FOSSA PTERYGOPALATINA 

Orbita apeksinin altında küçük, piramidal bir boşluktur. Sfenoid kemiğin processus 

pterygoideus’u ile maksilla arasındadır.  

Fissura orbitalis inferior ile fissura pterygomaxillaris’in kesişim yerinde bulunur.  

 

İçinde bulunan anatomik yapılar  

N. maxillaris  

A. maxillaris’in terminal parçası; bu arter hem fossa infratemporalis’te, hem de fossa 

pterygopalatina’dadır. Fossalara geçiş yeri fissura pterygomaxillaris’tir.  

Ganglion pterygopalatinum; n. facialis’le ilgili parasempatik gangliondur. Hedef organı 

glandula lacrimalis’tir. Parasempatik ganglionların en büyüğüdür.  

N. canalis pterygoidei (Vidian siniri) 

 

Fossa pterygopalatina’nın bağlantıları  

Fissura orbitalis inferior ile orbita’ya,  

Foramen rotundum ile fossa cranii media’ya  

Foramen sphenopalatinum ile cavitas nasi’ye  

Fissura pterygomaxillaris ile fossa infratemporalis’e  

Foramen palatinum majus ve foramina palatina minora’lar ile ağız boşluğuna.  
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COLUMNA VERTEBRALIS 

Columna vertebralis 26 kemiktir (24 vertebra, 1 sakrum, 1 koksiks).  

Sakrum 5 tane sakral vertebranın, koksiks de 4 tane koksigeal vertebranın birleşmesinden meydana 

geldiği için, columna vertebralis toplam 33 vertebradan oluşur. 

7 servikal 

12 torakal 

5 lumbal 

5 sakral 

4 koksigeal 

 

VERTEBRALAR 

Tipik bir vertebra; corpus vertebrae ve arcus vertebrae denilen iki bölümden oluşur. İkisi 

arasında kalan deliğe foramen vertebrale denir. Vertebralar üst üste geldiğinde, bu delikler canalis 

vertebralis’i oluşturur.  
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Foramen intervertebrale; spinal sinirlerin geçtiği deliktir. 

Canalis vertebralis; önden vertebra gövdelerinin arka yüzü, discus intervertebralis’ler ve 

ligamentum longitudinale posterius, arkadan lamina arcus vertebrae’ler ve ligamenta flava’lar, 

yanlardan da pediculus arcus vertebrae’ler ile sınırlanır. Kanalda, medulla spinalis ve zarları ile 

medulla spinalis’i besleyen damarlar bulunur.  

 

 

SERVİKAL VERTEBRALAR  

Servikal vertebraların en karakteristik özelliği, processus transversus’larındaki foramen 

transversarium denilen deliktir.  

C7 vertebra hariç, diğer servikal vertebralardaki bu deliklerden a.v. vertebralis geçer. 

C7’ninkilerden sadece v. vertebralis geçer.  
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C1 (atlas) 

Corpus vertebrae’si ve processus spinosus’u yoktur. Massa lateralis’leri vardır. Burası 

occipital kemiğin kondilleri ile eklem yapar.  

Arcus posterior’unda bulunan sulcus arteriae vertebralis’ten a. vertebralis ile n. 

suboccipitalis (C1 spinal sinirin arka dalı) geçer.  

Arcus anterior’un arka yüzünde fovea dentis adı verilen çukur bulunur  

 

C2 (axis) 

Servikal vertebraların en kuvvetlisidir.  

Atlas (fovea dentis) ile eklem yapan dens axis isimli bir çıkıntısı vardır. Dens axis’i, 

ligamentum transversum atlantis pozisyonunda tutar.  
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TORAKAL VERTEBRALAR  

En karakteristik özellikleri, gövdelerinde ve processus transversus’larında kaburgalar için 

bulunan eklem yüzleridir. 

 

LUMBAL VERTEBRALAR  

Lumbal vertebraların processus transversus’larının kökünde görülen çıkıntıya processus 

accessorius, processus articularis superior’larının arka yüzünde görülen çıkıntıya da processus 

mammillaris denir. 
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KRANİAL SİNİRLER 

 

 

Oniki çift kranyal sinir vardır. Onuncu kranyal sinir hariç, hepsi kafa ve boyun bölgesinde dağılır.  

N. OLFACTORIUS (I)  

Koku yolunun birinci nöronu olan bipolar nöronlar, olfaktor reseptör hücrelerdir.  

Concha nasalis superior’da lokalize olan pars olfactoria’daki bipolar nöronların santral 

uzantıları, n. olfactorius adı ile etmoid kemiğin lamina cribrosa’ sından geçerek kafa içine girer. Dura 

ve arachnoidea materi delip, bulbus olfactorius’taki hücrelerle sinaps yapar. Buradaki nöronların 

aksonları tractus olfactorius’u oluşturur.  

Primer olfaktor korteks; temporal lobun ucunda (polus temporalis, uncus), iç yüzde 

lokalizedir. Brodmann’ın 34 numaralı alanıdır. Kokuların ayırt edildiği yerdir. Primer olfak tor korteksin 

lezyonlarında, genellikle kötü karekterde koku halüsinasyonları olur. 

 

N. OPTICUS (II) 

N. opticus, beyin zarları ile sarılıdır. Çevresinde subaraknoidal boşluk vardır. Bu nedenle 

BOS’taki basınç artışları, sinirin içinden geçen v. centralis retinae’ye bası yapıp, venöz dönüşte 

obstrüksiyon sonucu discus nervi optici’de ödeme (papilödem) neden olabilir.  
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GÖRME YOLLARI 

Her iki gözün görebildiği alana görme alanı (vizüel alan) denir.  

Her iki gözün retina’sının nazal yarımlarından gelen lifler orta hatta çapraz yapar. Bu çapraza 

chiasma opticum denir. 

Chiasma opticum’dan sonraki görme yolu tractus opticus’tur. Bir taraf tractus opticus içinde; 

aynı taraf gözün retina’sının temporal yarımından gelen liflerle, karşı gözün retina’sının nazal 

yarımından gelen lifler bulunur .  

Tractus opticus’u oluşturan liflerin çoğu, corpus geniculatum laterale (CGL)’de bulunan 

üçüncü nöronlarla sinaps yapar. Bir miktar lif vizüel uyarılarla ilgili refleksler için, CGL’ye uğramadan 

area pretectalis’e ve colliculus superior’a gider.  

CGL’den başlayan üçüncü nöron uzantıları, tractus geniculocalcarinus (radiatio optica) adı ile 

primer vizüel kortekse (17 numaralı Brodmann alanı) gider. Vizüel korteksin major arteri, a. cerebri 

posterior’dur. 

GÖRME YOLLARININ LEZYONLARI 

Chiasma opticum’un önündeki lezyonlar sadece lezyon tarafındaki gözde, chiasma opticum ve 

ark asındaki yapıların lezyonları ise her iki gözde görme alanı kaybına neden olur.  

Anopia, görme kaybıdır. Tam olmayan görme alanı defektlerine skotom denir. 
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Chiasma opticum’un sagittal harabiyetlerinde (adenohipofiz tümörlerindeki gibi); her iki gözün 

retina’sının nazal taraflarından gelen lifler tutulduğundan bitemporal hemianopia olur.  

 

N. OCULOMOTORIUS (III) 
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Fossa interpeduncularis’ten (sulcus pontocruralis) beyin sapını terk eder. 

A. cerebri posterior ile a. superior cerebelli arasından geçer. 

Fissura orbitalis superior ve Zinn halkası’ndan geçerek orbitaya gelir.ekirdeği vardır.  

Nucleus nervi oculomotorii; motor çekirdektir. M. rectus lateralis ve m. obliquus superior 

hariç, ekstraoküler göz kaslarını ve m. levator palpebra superioris’i uyarır. Sinirin uyardığı bu 

kaslar aracılığıyla göz; yukarı ve içe bakar. 

Nucleus visceralis (Edinger-Westphal); parasempatik çekirdektir. M. sphincter pupillae ve m. 

ciliaris’in innervasyonu ile ilgilidir. 

N. oculomotorius (III) lezyonunda; 

Pitoz  

Eksternal strabismus (Dışa şaşılık) 

Midriazis 

Vertikal diplopi 

Aynı tarafta direk ve indirek ışık refleksi ile akomodasyon yoktur. 
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N. TROCHLEARIS (IV) 

 

Sadece somatomotor lif taşır.  

Beyin sapını arka yüzünden terkeden tek kranyal sinirdir.  

Beyin sapını terk etmeden hemen önce çapraz yapan tek kranyal sinirdir. Bu nedenle n. 

trochlearis’in çekirdeğini tutan lezyonlar karşı taraf m. obliquus superior’da, n. trochlearis’i tutan 

lezyonlar ise aynı taraf m. obliquus superior’da fonksiyon kaybına neden olur. 

Sinus cavernosus’un dış duvarından, anulus tendineus communis’in dışından ve fissura 

orbitalis superior’dan geçip, orbita’ya girer.  

M. obliquus superior’u uyarır.  

N. trochlearis (IV) lezyonunda; 

Göz aşağıya-dışa bakamaz. Bu hastalar özellikle merdiven inerken ve okurken güçlük 

çekerler. 

Vertikal diplopi vardır. Hasta diplopiyi düzeltmek için, başını lezyonun karşı tarafına ve öne 

eğer. 
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NOT: 

 

TOLOSA-HUNT SENDROMU 

Tanım: 

Tolosa-Hunt sendromu, ağrılı oftalmopleji ile prezente olan, kavernöz sinüs/superior orbital 

fissür’ün idiopatik granulomatöz inflamatuvar hastalığıdır. Unilateral orbital ağrıya eşlik eden 3, 4, 6. 

kraniyal sinirler ile 5. kraniyal sinirin oftalmik ve maksiller dallarından biri veya daha fazlasının tutulumu 

mevcuttur.  

Tanı: 

Kraniyal MRG 

Klinik Gidiş 

Tolosa-Hunt sendromu nadir görülen bir tablo olup, unilateral ağrılı oftalmopleji ile başvuran ve 

steroid tedavisine kısa bir zaman içinde dramatik şekilde yanıt verdiği gözlenen hastalarda ilk planda 

olası tanı olarak düşünülmesi gereken hastalıklardan biri olmalıdır. 

 

Tedavi 

 Steroid 

 

N. TRIGEMINUS (V) 

Büyük bir duyu kökü ve küçük bir motor kökü vardır.  

N. trigeminus’un üç tane duyu, bir tane motor, toplam dört tane çekirdeği vardır.  
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Nucleus spinalis nervi trigemini; baş ve yüzün ağrı-ısı duyularının ikinci nöronlarının 

bulunduğu çekirdektir. 

Nucleus principalis nervi trigemini; baş ve yüzün dokunma-basınç duyularının ikinci 

nöronlarının bulunduğu çekirdektir. 

Nucleus mesencephalicus nervi trigemini; çekirdekteki nöronların periferik uzantıları, n. 

maxillaris ile n. mandibularis içine girip, periyodental ligamentlerden ve çiğneme kaslarından kinestezi 

(proprioseptif) duyusunu alır. Isırmanın kontrolünün devamlılığında önemli olan çene hareketlerini 

kontrol eder.  

Nucleus motorius nervi trigemini; pons’ta lokalizedir. Bu çekirdekten çıkan motor lifler 

n.mandibularis’e katılır. 

 

Ganglion trigeminale; n. trigeminus’un duyu ganglionudur. Temporal kemiğin petroz 

parçasının apeksi üzerinde oturur (impressio trigeminalis).  

Gangliondan üç tane dal çıkar.  

N. ophthalmicus (V1) ve n. maxillaris (V2), sadece duyu lifleri içerir. N. mandibularis (V3) ise 

miks olup, motor ve duyu lifleri içerir.  
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N. ophthalmicus (V1);  

Sadece sensitif lif taşır. 

Sinus cavernosus’un dış duvarında seyreder. 

Orbita’ya fissura orbitalis superior’dan geçerek girer. 

Bulbus oculi, burnun tepesi, üst göz kapağı ve gözlerin üzerindeki yüz bölgesinin deri 

duyusunu alır.  

 

N. maxillaris (V2);  

Sadece sensitif lif taşır. 

Sinus cavernosus’un dış duvarında seyreder. 
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For. rotundum’dan geçerek fossa pterygopalatina’ya gelir.  

Orbita’ya fissura orbitalis inferior’dan geçerek girer (n. infraorbitalis). 

Gözlerin altında (alt göz kapağı dahil) ve üst dudağın yukarısında kalan yüz bölgesinin deri 

innervasyonu sağlar. 

 

N. mandibularis (V3);  

Motor ve sensitif lif içerir. 

For. ovale’den çıkarak fossa infratemporalis’e girer ve burada 3 önemli dal verir 

 

1-N. auriculotempolaris; kulak derisi, dış kulak yolu ve temporal bölge derisinden duyu alır. 

2-N. lingualis; Dilin 2/3 ön kısmının genel duyusunu taşır. 

3-N. alveolaris inferior; for. mandibulae’ ya girer ve alt çene dişleri, alt dudak ve ağzın altında 

kalan bölgenin duyusunu alan dallar verir. 

N. mandibularis’in innerve ettiği kaslar; 

çiğneme kasları (m.masseter, m.temporalis, m.pterygoideus medialis, m.pterygoideus 

lateralis) 

m. tensor tympani 

m. tensor veli palatini  

m. mylohyoideus  

m. digastricus’un venter anterior’u 
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N. trigeminus felcinde; ağız açıldığında mandibula lezyon tarafına deviye olur. Aksırma ve 

kornea refleksi kaybolur. Lezyon tarafındaki yüz yarımında somatik duyular kaybolur. 

 

N. ABDUCENS (VI) 

Sadece motor lif taşır. Motor çekirdeği (nucleus nervi abducentis), pons’tadır.  

A. carotis interna’nın lateralinde, sinus cavernosus’un içinden geçer. 

Fissura orbitalis superior’dan ve Zinn halkası’ndan geçerek orbita’ya girer. 

M. rectus lateralis’i innerve eder. 

 

N. abducens (VI) lezyonunda; 

 İçe şaşılık 

 Horizontal diplopi olur. 

 

 

N. FACIALIS (VII) 

Motor, duyu ve parasempatik lif içeren miks bir sinirdir.  
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Üç tane çekirdeği vardır.   

1-Nucleus nervi facialis; motor çekirdeğidir. Pons’ta yer alır.  

Çekirdekten çıkan motor liflerin innerve ettiği kaslar; 

Mimik kaslar,  

M. stapedius,  

M. stylohyoideus  

M. digastricus’un venter posterior’u 

 

2-Nucleus lacrimalis-Nucleus salivatorius superior; fasiyal sinirin parasempatik çekirdekleridir.  

Nuc. lacrimalis, gl. lacrimalis’e 

Nuc. salivatorius superior, gl. sublingualis ve gl. submandibularis’e giden parasempatik 

lifler verir.   
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3-Nucleus tractus solitarius; tat duyusunun ikinci nöronlarının bulunduğu çekirdektir.  

 Temporal kemikteki canalis nervi facialis (Fallopian kanalı) içinde seyreder.  

 N. facialis’in canalis nervi facialis (Fallop kanalı)’te verdiği dallar; 

N. petrosus major; gang. geniculi seviyesinde ayrılır. Gl. lacrimalis’e giden parasempatikleri 

taşır. 

 

 

N. stapedius; m. stapedius’u innerve eder. 

Chorda tympani; Orta kulağa arka duvarından girer, kulak zarının iç yüzünden geçer. 

Fissura petrotympanica’dan geçerek temporal kemiği terk eder. Fossa infratempolaris’te n. lingualis’e 

(n. mandibularis’in dalı) katılır. Dilin 2/3 ön kısmından tat duyusunu alan lifler ile sublingual ve 

submandibular tükrük bezlerine giden parasempatik lifleri taşır.  

Ganglion geniculi fasiyal sinirin ganglionudur. Temporal kemikteki fasiyal kanal içindedir. 

Ganglion içinde genel somatik duyuların ve tat duyusunun birinci nöronları bulunur. 
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N. FACIALIS’İN LEZYONLARI 

N. facialis’in motor çekirdeğindeki nöronların uzantıları mimik kaslara gider.  

Yüzün bir taraf yarısının üst çeyreğindeki kasları uyaran motor nöronlar bilateral olarak 

kortikonüklear lif alırken, alt çeyreğindeki kasları uyaranlar sadece karşı korteksten kortikonüklear 

lif alır. Supranüklear lezyon, fasiyal sinirin motor çekirdeğinin bulunduğu pons’un yukarısındadır.  

İntranüklear lezyon, pons’ta olup fasiyal sinirin çekirdeğini tutar. İnfranüklear lezyon ise 

genellikle fasiyal kanaldadır. 

Santral tip fasiyal paralizi; supranüklear lezyonda olur. Ağız sağlam tarafa (ya da lezyonun 

olduğu tarafa) kayar ve lezyonun karşı tarafındaki ağız köşesi aşağıya sarkar. Kornea refleksi 

sağlamdır.  

Periferik tip fasiyal paralizi (Bell paralizi); intranüklear ya da infranüklear lezyonlarda olur. 

Ağız sağlam tarafa (lezyonun karşı tarafına) kayar ve lezyon tarafındaki ağız köşesi aşağıya sarkar. 

Kornea refleksi kaybolur. Göz kapatılamaz.  

 

N. VESTIBULOCOCHLEARIS (N. STATOACUSTICUS) (VIII) 

Vestibüler ve koklear olarak iki parçası vardır.  

N. VESTIBULARIS 

Başın pozisyonu ve hareketleri ile ilgili bilgileri taşır. Başın statik pozisyonu ile ilgili bilgiler, iç 

kulakta bulunan utriculus ve sacculus’taki tüy hücreleri tarafından, başın hareketleri ile ilgili bilgiler 

ise ductus semicircularis’lerdeki tüy hücreleri tarafından alınır. 
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Meatus acusticus internus’ta lokalize ganglion vestibulare’deki bipolar nöronların periferik 

uzantıları  tüy hücrelerinden uyarıyı alır. Santral uzantıları, n. vestibularis olarak uyarıyı vestibüler 

çekirdeklere ve serebellum’a getirir.  

Vestibüler çekirdekler bulbopontin birleşmede yer alır. 

 

N. COCHLEARIS  

N. cochlearis’i, ganglion cochleare (ganglion spirale cochleae, Corti ganglionu)’deki 

bipolar nöronların santral uzantıları oluşturur.  

Koklear çekirdeklerdeki nöronların uzantıları, direkt olarak veya beyin sapındaki işitme yolları 

ile ilgili bazı çekirdeklerde sinaps yaptıktan sonra lemniscus lateralis’e katılır. 

Lemniscus lateralis 

Beyin sapındaki işitme ile ilgili esas yükselen lif demetidir. Koklear çekirdeklerden gelen lifler 

le oluşturulur. Çoğu çapraz yapmış liflerdir ve colliculus inferior’da sonlanır.  

Colliculus inferior 

Colliculus inferior’dan çıkan lifler, brachium colliculi inferioris’ten geçip corpus geniculatum 

mediale’de sonlanır. 

Corpus geniculatum mediale 

Oditör sistemin talamik çekirdeklerini içerir.  

CGM’den başlayan lifler, tractus geniculotemporalis (radiatio acustica) adı ile capsula 

interna’dan geçer ve primer oditör kortekste sonlanır.  

Primer oditör korteks 

İşitmenin algılandığı alandır. Temporal lobdaki gyrus temporalis superior’daki gyri temporales 

transversi (Heschl’in transvers girusları)’dir. 

İşitilen kelimelerin anlamı ile ilgili alan, Wernicke alanı olarak bilinir (22 nu maralı BA).  
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N. GLOSSOPHARYNGEUS (IX) 

Sulcus retroolivaris’ten bulbus’u terk eder. Foramen jugulare’den geçip, kafa dışına çıkar.  

Üç tane çekirdeği, iki tane ganglionu vardır.  

Motor çekirdek; bulbus’ta bulunan nucleus ambiquus’un parçasıdır. Buradan çıkan lifler, n. 

glossopharyngeus içinde m. stylopharyngeus’u uyarır.  

Nucleus salivatorius inferior; parasempatik çekirdeğidir. Glandula parotidea’nın 

parasempatik uyarısı ile ilgilidir.  

Nucleus tractus solitarius; dilin 1/3 arka bölümünden tat duyusunu taşıyan birinci nöronların 

santral uzantıları, n. glossopharyngeus içinde seyrederek bu çekirdekteki ikinci nöronlarla sinaps 

yapar.  

Tonsilla palatina ve orta kulak boşluğunun duyusunu taşır. 

 

N. GLOSSOPHARYNGEUS LEZYONU 

 

N. glossopharyngeus’un izole lezyonları nadirdir. Genellikle vagus’un lezyonları ile birliktedir. 

Tek taraflı lezyonlarında; faringeal refleks, karotid sinüs refleksi, dilin 1/3 arka bölümünden tat ve 

genel duyu kaybolur.  

Tüm motor ve duyu kayıpları lezyon tarafındadır. Uvula sağlam tarafa deviyedir. 

N. VAGUS (X) 

For. jugulare’den geçerek cranium’u terk eder. En uzun kranyal sinirdir. Üç çekirdeği, iki de 

ganglionu vardır.  

Motor çekirdek; bulbus’ta bulunan nucleus ambiquus’un parçasıdır. Buradan çıkan ÖVE 

lifler, farinks (m.stylopharyngeus hariç), palatum (m.tensor veli palatini hariç) ve larinks kaslarını 

uyarır.  
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Nucleus posterior (dorsalis) nervi vagi; parasempatik çekirdeğidir. Solunum ve dolaşım 

sistemi organları ile flexura coli sinistra’ya kadar tüm sindirim sistemi organlarına parasempatik uyarıyı 

taşır. 

Nucleus tractus solitarius; epiglot civarından tat duyusunu taşıyan birinci nöronların santral 

uzantıları, n. vagus içinde seyrederek bu çekirdekteki ikinci nöronlarla sinaps yapar. 

 

 

N.VAGUS’UN ÖNEMLİ DALLARI 

N. laryngeus superior; iki dala ayrılır.  

1-ramus internus; a.v. laryngea superior ile birlikte membrana thyrohyoidea’yı deler. Bu dal 

plica vocalis’ler seviyesine kadar larinks mukozasının duyusunu taşır.  

2-ramus externus; a. thyroidea superior ile birlikte seyreder ve m. cricothyroideus’u innerve 

eder. 
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N. laryngeus recurrens;  

Sağ taraftaki a. subclavia’nın birinci parçasının altından, sol taraftaki ise arcus aortae’nin 

altından kavis yapıp a. thyroidea inferior ile birlikte yukarı doğru seyreder.  

N. laryngeus recurrens, m. cricothyroideus hariç, tüm larinks kaslarının motor siniridir. Ayrıca 

plica vocalis’lerin altında kalan larinks bölgesinin mukoza duyusunu taşır. N. laryngeus recurrens’in 

terminaline n. laryngeus inferior denir.  

 

N. ACCESSORIUS (XI) 

Motor sinirdir. Kranyal ve spinal olarak iki kökü vardır.  

Kranyal kökünü, bulbus’ta bulunana nucleus ambiquus’taki nöronların aksonları yapar. 

Spinal kökü oluşturan lifler, medulla spinalis’in servikal ilk 5 segmentden çıkar. 

 

Spinal kökün lifleri yukarıya doğru yükselip, foramen magnumdan geçer ve kranyal kökün lifleri 

ile birleşerek n. accessorius’u yapar. 

Foramen jugulare’den kafa dışına çıkar.  

Spinal parça  m. sternocleidomastoideus ve m. trapezius’u uyarır. 

N ACCESSORIUS LEZYONU 

N. accessorius, iyatrojenik olarak en sık yaralanan sinirdir. Trigonum occipitale’de, sadece 

deri ve fasya ile örtülü olduğu için, bölgedeki cerrahi girişimlerde risk altındadır. 

Spinal kökün lezyonunda, başın karşı tarafa çevrilmesi zayıflar. M. trapezius felci nedeniyle, 

ipsilateral omuz düşüklüğü olur. Kolun horizontalden yukarıya kaldırılması güçleşir. 
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N. HYPOGLOSSUS (XII) 

Motor siniridir. Çekirdeği bulbus’ta bulunur. 

Bulbus’u ön yüzünden terk eden tek sinirdir. Oliva ile pyramis bulbi arasından çıkar.  

Oksipital kemikteki canalis nervi hypoglossi’den kafayı terk eder. Trigonum caroticum’da, a. 

carotis externa ve dallarını dıştan çaprazlayıp, m. hyoglossus’un dış yüzü üzerinden geçip dile girer.  

M. palatoglossus hariç (bu kas plexus pharyngeus tarafından uyarılır) dilin tüm kaslarını uyarır.  
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PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ ve KASLAR 

 

SIRT KASLARI 

Yüzeyel ve derin olmak üzere iki grupta incelenirler. 

Yüzeyel Kaslar ; 

M. trapezius: N. accessorius tarafından innerve edilir. 90 üzeri abduktordur. 

M. latissimus dorsi: N.thoracodorsalis tarafından innerve edilir. Barfiks kasıdır. Omuza iç 

rotasyon, ekstansiyon ve adduksiyon yaptırır. 

M. levator scapulae: N. dorsalis scapulae tarafından innerve edilir. 

M. rhomboideus majör ve minör: N. dorsalis scapulae tarafından innerve edilirler. 

Skapulamn medial kenarını columna vertebralis'e fikse ederler. Sınav kasıdırlar, skapulaya 

retraksiyon yaptırırlar 

 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                                 1932 

 

 

Derin Sırt Kaslar: 

  M. splenius capitis et cervicis 

 Mm. erector spinae 

Derinde bulunan kaslar göç etmeden oldukları yerde kalırlar.  

Ve tümü kendi seviyelerinde bulunan spinal sinirlerin r. dorsalis'lerinden innerve edilirler. 

 

DERİN ENSE KASLARI 

M. rectus capitis posterior majör 

M. rectus capitis posterior minör 

M. obliquus capitis inferior 

M. obliquus capitis superior. 

Sinirleri:  

N. suboccipitlis (C1'in arka dalı) ve n. occipitalis majör (C2'nin arka dalı) 

Görevleri:  

Başı arkaya ve/veya yana eğerler. 

M. obliquus capitis inferior başı ve yüzü aynı tarafa çevirir. 
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Trigonum suboccipitale: 

Üst iç: M. rectus capitis posterior majör 

Üst dış: M. obliquus capitis superior 

Alt: M. obliquus capitis inferior 

Burada atlasın arcus posterior'u ve membrana atlantooccipitalis posterior bulunur A.v. vertebralis'ler 

membranı delerek foramen magnum'dan nörokranyuma girerler. İçinde a.v. vertebralis ve n. 

suboccipitalis vardır. 

GÖĞÜS KASLARI 

M. pectoralis majör: N. pectoralis lateralis et medialis tarafından innerve edilir. Omuza 

adduksiyon - iç rotasyon - fleksiyon yaptırır. Yardımcı solunum kasıdır. 

M. pectoralis minör: N. pectoralis medialis tarafından innerve edilir. Skapulayı öne aşağı 

çeker (protraksiyon) kürekçi ve kayakçılarda önemlidir ve yardımcı inspiratuardır. 

M. subclavius: Plexus brachialis'ten gelen n. subclavius ile innerve edilir. Klavikulayı aşağı 

çeker. A.v.subclavia'nm zorlu inspiryum sırasında 1 .kosta ile klavikula arasın da sıkışmasını önler. 

M. serratus anterior: Skapulanın medial kenarım kostalara fikse eder. N. thoracicus longus 

tarafından innerve edilir. Üst kısım lifler m. levator scapulae ve m. trapezius ile birlikte skapulayı asıcı 

görev yapar (90 derece üstü abduksiyon) ve yardımcı eksipiratuvardır.  Felcinde scapula alata (winged 

skapula, kanat skpaula) görülür. 
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OMUZ KASLARI 

Rotator Cuff Kasları (SItS kasları) 

M. supraspiııatus N. suprascapularis innerve eder, omuzun abduksiyonunu başlatır (ilk 15 

derece) 

M. infraspinatus N. Suprascapularis innerve eder. Omuza dışa rotasyon yaptırır. 

M. teres minör N. axillaris innerve eder.  omuza dış rotasyon, zayıf adduksiyon yaptırır. 

M. subscapularis N subscapularis tarafından innerve edilir. Omuza iç rotasyon 

yaptırır. 
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M.deltoidens: N. axillaris tarafından innerve edilir. Omuz eklemine her hareketi yaptırır.  

M. teres majör: N. subscapularis tarafından innerve edilir. Adduksiyon, iç rotasyon, kolun 

arkaya çekilmesi (ekstansiyon) yaptırır (latissimus dorsi gibi). 

 

 

Kolun Abduksiyon Hareketi: 

M. supraspinatus (0-15 derece): N. suprascapularis 

M. deltoideus (15-90 derece): N. axillaris 

M. trapezius (n.accessorius) ve m. serratus anterior (n. thoracicus longus) (90 derece üstü) 
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KOL KASLARI 

Ön loj: Üçünü de n. musculocutaneus innerve eder. 

M. coracobrahialis: Kola adduksiyon ve fleksiyon yaptırır. 

M. biceps brachii: Kola fleksiyon, önkola fleksiyon ve supinasyon (en güçlü) yaptırır. Caput 

longum tendonu önce sulcus intertubercularis'ten sonra da eklem kapsülünden geçerek tuberculum 

supraglenoidale'ye tutunur.) 

M. brachialis: Sadece ön kola fleksiyon yaptırır (en güçlü). 

 

Arka loj: 

M. triceps brachii (caput longum'u hem kol hem de önkola, caput breve ve mediale ise 

sadece önkola ekstansiyon yaptırır), üst ekstremite arka loj kaslarının tümü gibi radyal sinirden 

innerve edilir. 
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N. musculocutaneus çıktıktan sonra m. coracobrachialis'i deler ve innerve eder sonra biceps 

kası ile brachialis  kasını innerve eder ve dirsek ekleminden itibaren yüzeyelleşip n. cutaneus 

antebrachii lateralis adını alır. 

Spatium axillare laterale (Humerotricipital aralık, velpau aralığı) 

  M. teres minör 

  M. teres majör 

  M. triceps brachii'nin caput longum'u 

Humerus sınırlar. a.v. circıımflelexa humeri posterior geçer. 

Spatium axillare mediale (scapulotricipital, omotricipital aralık) 

  M. teres minör 

  M. teres majör 

M. triceps brachii'nin caput longum'u sınırlar. İçerisinden a.v. circumflexa scapulae geçer. 
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ÖNKOL KASLARI 

Ön Ioj: Tümü medial epikondilden başlar. Fleksördürler. (M. flexor carpi ulnaris ve m. flexor digitorum 

profundus'un son ikisi hariç) tümü n. medianus tarafından innerve edilir. 

A- Yüzeyel Kaslar: 

M. palmaris longus (palmar aponevrozu gerer) 

M. pronator teres (içinden n. medianus geçer, proksimal radioulnar ekleme etkilidir). 

M. flexor carpi radialis 

M. flexor digitorum superficialis (gevşek yumruk) 

M. flexor carpi ulnaris (n. ulnaris'ten innerve edilir) 

 

B- Derin Kaslar: 

M. flexor digitorum profundus (sıkı yumruk, ilk ikisi median, son ikisi ulnar sinirden innerve 

edilir) 

M. flexor pollicis longus 

M. pronator quadratus (distal radioulnar ekleme etkilidir). 
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Arka loj: Grup olarak humerus'un epicondylus lateralis'inden başlarlar, ekstansördürler ve tümü n. 

radialis'ten innerve edilir, (sadece brachioradialis lateral epikondilden başlamaz ve fleksördür)! 

A- Yüzeyel Kaslar: 

M. brachioradialis (önkola fleksiyon ve supinasyon yaptırır) 

M. extensor carpi radialis longus 

M. extensor carpi radialis brevis 

M. extensor digitorum 

M. extensor digiti minimi 

M. extensor carpi ulnaris 

M. anconeus (dirsekte eklem kapsülünü gerer) 
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B- Derin Kaslar: 

M. supinator (içinden n. radialis geçer).  

M. abductor pollicis longus  

M. extcnsor pollicis longus  

M. extensor pollicis brevis  

M. extensor indicis 

 

Elin pronasyonu: (N. medianus) 

M. pronator teres  

M. pronator quadratus  

Elin supinasyonu: 

M. biceps brachii (en güçlüsüdür, n. musculocutaneus)  

M. brachioradialis (n. radialis)  

M. supinator (n. radialis) 

 

Canalis carpi'den (carpal tunnel = ön duvarını fleksor retinaculum, arka duvarını karpal 

kemikler yapar) geçenler: 

M. flexor digitorum spfc. tendonları (4) 

M. flexor digitorum prof. tendonları (4) 

M. flexor carpi radialis ve m. flexor pollicis longus 

N. medianus 
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EL PARMAK KASLARI 

A- Tenar kaslar: Tümü medyan sinirden innerve edilir, felcinde tenar atrofi olur.  

M. abductor pollicis brevis (n. medianus)  

M. opponens pollicis (n. medianus)  

M. flexor pollicis brevis (yüzeyel bölüm n. medianus; derin bölüm n. ulnaris) 

Ayrıca derinde: M. adductor pollicis (n. ulnaris) 

B- Hipotenar kaslar: Tümü ulnar sinirden innerve edilir. Felcinde hipotenar atrofi görülür. 

M. palmaris brevis  

M. abductor digiti minimi  

M. opponens digiti minimi  

M. flexor digiti minimi brevis 
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C- El ortasında bulunan kaslar: 

A- Mm. lumbricales: M. flexor digitorum profundus tendonlanndan başlarlar. İlk ikisi medyan, 

son ikisi ulnar sinirden innerve edilir. MP eklemlere fleksiyon, İP eklemlere ekstansiyon yaptırırlar. 

B-Mm. interossei palmares: 3 tanedir. Baş parmak ve orta parmakta yok. Parmaklara 

adduksiyon yaptırırlar. 

C-Mm. interossei dorsales: 4 tanedir. Baş parmak ve küçük parmakta yok. Parmaklara 

abduksiyon yaptırırlar. 

 

Tüm interosseöz kasları ulnar sinir innerve eder, felcinde interosseöz atrofi de görülür ve 

kişi parmakları gerginken ardışık iki parmak arasında kağıt tutamaz (başparmak dahil tüm parmakların 

adduktor siniri ulnar, başparmak hariç parmakların abduktoru da ulnar) 

 

PLEXUS BRACHIALIS 

Son 4 servikal spinal sinir ile 1. torakal spinal sinirin ön dallarının birleşmesi ile oluşur. Boyun 

arka üçgenindedir.  

Spinal sinirlerin kökleri birleşerek truncus’ları, trunkus’ların da dalları birleşerek fasciculus’ları 

yapar.  

C5 ve C6 nın kökleri trunkus superior’u, 

C7  nin kökü trunkus medius’u, 

C8 ve T1 in kökleri de trunkus inferioru oluşturur.  
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Daha sonra her bir trunkus ön ve arka olarak iki dala ayrılır.     

Trunkus superior ile trunkus medius’un ön dalları birleşerek Fasciculus lateralis’i, 

Trunkus inferior’un ön dalı Fasciculus medialis’i, 

3 trunkus’un arka dalları birleşerek Fasciculus posterior’u meydana getirir. 

 

PLEXUS BRACHIALIS’İN DALLARI 

I - Köklerden çıkan dallar 

N. dorsalis scapulae; C5 kökünden çıkar. M. levator scapulae ile M. rhomboideus major ve 

minor’u uyarır. 

N. thoracicus longus; C5 - 7 nin köklerinden çıkar. M. serratus anterior’u uyarır. 

II - Trunkuslardan çıkan dallar 

N. suprascapularis; üst trunkusdan çıkar. M. supraspinatus ve M. infraspinatus’a gider. 

Scapula’daki incisura scapularis’ten geçen sinirdir. 

N. subclavius; m. subclavius’u uyarır. Üst trunkusdan çıkar.  
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III - Fasciculus’lardan çıkan dallar 

I - Fasciculus lateralis’ten çıkanlar; (C5 - 7) 

N. pectoralis lateralis; m. pectoralis major’u uyarır. 

N. musculocutaneus; kolun ön bölgesindeki kasları uyarır. Seyri sırasında m. coracobrachialis’i 

deler. 

N. medianus’un lateral kökü; lateral fasikulusun devamıdır. Fasciculus medialis’den gelen 

medial kökle birleşerek n. medianus’u yapar. 

 

II - Fasciculus medialis’ten çıkanlar; (C8 - T1) 

N. pectoralis medialis; m. pectoralis minor ve major’u uyarır. 

N. cutaneus brachii medialis; kolun iç yüzünün deri duyusunu taşır. 

N. cutaneus antebrachii medialis; önkolun iç yüzünün deri duyusunu taşır. 

N. ulnaris  

N. medianus’un medial kökü; lateral kökle birleşerek n. medianus’u oluşturur.  

 

III - Fasciculus posterior’dan çıkanlar; (C5 - T1) 

N. subscapularis superior ve inferior; m. subscapularis’e ve m. teres major’a gider. 

N. thoracodorsalis; m. latissimus dorsi’ye gider. 

N. axillaris; posterior fasikulusun terminal dallarından birisidir. A.v. circumflexa humeri 

posterior ile birlikte humerotricipital (quadrangular) aralıktan geçer. M. deltoideus ve m. teres minor’a 

gider. 

 

N. radialis; posterior fasikulusun direk devamıdır. Plexus brachialis’in en büyük dalıdır. A. 

axillaris’in arkasındadır. Önkolun ve elin ekstensor kaslarını uyarır. N. medianus’la birlikte tüm 

segmentlerden gelen lifleri içeren ikinci sinirdir. 
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PLEXUS BRACHIALIS LEZYONLARI 

N. axillaris 

En sık humerus boynu kırıklarında yada hatalı koltuk değneği kullanımı sonucu yaralanır. M. 

deltoideus ve m. teres minor’da paralizi olur. Omuz kabarıntısı m. deltoideus’un atrofisi nedeniyle 

kaybolur. Kol belli bir dereceden sonra abduksiyon yapamaz. Ek olarak kolun üst - dış bölümünde duyu 

kaybı vardır. 

N. radialis 

Axilla’da yada kolda yaralanması halinde, önkol ve elin ekstensiyonu yapılamaz. Balayında 

(honeymoon palsy) yada bankda sızan bir sarhoşda (saturday night palsy) n. radialis sıkışarak bu 

duruma yol açabilir.  

Koltuk değneğinin yanlış kullanımı sonucu da görülebilir. Önkol ve el ekstensiyon yapamaz, 

bu nedenle fleksiyon pozisyonundadır. Düşük el (wrist drop) görülür. Bu pozisyondaki el, bir objenin 

yakalanması için parmaklara gerekli fleksiyonun yapılmasını önler.  

N. medianus 

Tenar bölgedeki kasların, ilk iki lumbrikal kasın ve önkolun fleksor yüzündeki kasların, m. 

flexor carpi ulnaris ve m. flexor digitorum profundus’un medial (ulnar) yarımı hariç motor siniridir.  

Yaralanmalarında başparmak opozisyon hareketi yapamaz. Kişi başparmağı ile işaret parmağı 

arasında bir cismi tutmakta zorlanır. Tenar eminens kasları paraliziktir ve eminens düzleşmiştir. 

Başparmak laterale rotasyon yapmış durumda ve adduksiyondadır. Maymun eli benzeri (apelike 

hand) görünüm vardır. İlaveten, taşıdığı alanlarda duyu kaybı vardır  

 

N. ulnaris 

m. flexor carpi ulnaris, m. flexor digitorum profundus’un ulnar yarımı, ve n. medianus 

tarafından uyarılan tenar kaslar ile, ilk iki lumbrikal kas hariç, elin tüm küçük kaslarını uyarır.  

N. ulnaris en sık, medial epikondil kırıklarında yaralanır. Yaralanma sonucu; elin küçük 

kaslarının paralizisi nedeniyle, parmaklar abduksiyon ve adduksiyon yapamaz. Bu yüzden parmaklar 

arasında bir cisim tutulamaz. Hypothenar eminens düzleşir. Elde pençe şeklinde (claw hand) bir 

görünüm olur. Ek olarak el ve parmakların ilgili alanlarında duyu kaybı vardır. 
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Torasik çıkış sendromu (TÇS) 

Anatomi:  

Anterior ve medius skalen kası 1. kostaya yapışır. Bu üçgenden subklaviyan arter ve brakiyal 

pleksus geçer. Subklaviyan ven anterior skalen kasının önünden geçer. 

 

Skalen üçgende nörovasküler kompresyona bağlı nonspesifik semptomlara (üst ekstremitede 

ağrı, atrofi, duyu bozukluğu ve dolaşım bozukluğu) TÇS denmektedir. Hastaların çoğunda servikal 

kosta veya C7 transvers proçes uzaması gibi anomaliler vardır. Bazı hastalarda anormal kemiğin 

ucundan 1. kostaya uzanan kalın fibröz bant vardır. 

Nörolojik muayene genellikle normaldir. Bazı hastalarda Adson manevrasında nabızda 

azalma veya kayıp (çok az önemi var, normal bireylerde de olabilir) tespit edilebilir. 
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Karpal tünel sendromu (KTS) 

En sık görülen tuzak nöropatisidir. İnsidans %1. KTS kadınlarda daha sıktır (7:3). Hastaların 

çoğunda semptomların başlangıcı 40-60 yaş arasıdır. Temel semptomlar elin ilk üç parmağına lokalize 

olan ağrı, yanma, karıncalanma ve uyuşukluktur.   

Tinel belirtisi el bileği ekstansiyonda perküzyon yapılırsa daha güvenilirdir.  

Phalen testi hastanın el bileklerini fleksiyon pozisyonunda 1 dk tutması ile test edilir.  

Ters Phalen testi hastanın el bileklerini ekstansiyon pozisyonunda 1 dk tutması ile test edilir. 

Elde median sinir dağılımında yüzeyel dokunma ve iğne batma duyusunda azalma tespit edilebilir. 

 

Kübital tünel sendromu 

Anatomi:  

Ulnar sinir medial epikondil arkasındaki oluktan geçtikten sonra fibroosseöz 

tünel olan kübital tünelden ön kola girer.  

 

 

Klinik:  

Semptomların başlangıcı genellikle sinsidir. Erkekler daha sık etkilenir (3:1). Bireylerin 

%12’sinde semptomlar bilateraldir. En sık 30-60 yaşında görülür. Eski travmaya bağlı dirsekte 

deformite olması predispoze faktördür. 

Etioloji:  

Travma, idiopatik, artrit, dirseğe dayanma alışkanlığı ve dirsek ekleminin ganglion 

kistleri. 
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Semptomlar: 

4. ve 5. parmakta parestezi en sık semptomdur. Semptomlar dirseğin uzun süre fleksiyonda 

kullanımı ile şiddetlenir. 

Teşhis:  

Dirsek 70-90º fleksiyonda EMG yapıldığında dirsek seviyesinde ulnar sinirde iletim hızının 

yavaşladığı tespit edilir. 

 

Guyon kanal sendromu 

Anatomi:  

Ulnar sinir ön kolun distalinde fleksör karpi ulnaris tendonuna lateral, unlar artere medialde 

seyreder. El bileğinde Guyon kanalına (ulnar karpal tünel) girer. Bu tünelin çatısını palmar fasiya (volar 

karpal lig.) ve palmaris brevis kası oluşturur. Kanaldan ulnar sinir ve ulnar arter geçer. 

 

Klinik:  

Guyon kanalında ulnar sinir tutulumunun nedenleri travma (alışkanlık aktiviteleri ile) ve 

ganglion kistinin basısı en sık nedendir. Ayrıca artrit, ulnar arter trombozu ve kitle sorumlu olabilir. 

Teşhis:  

EMG ile el bileği seviyesinde ulnar sinirde iletim hızının yavaşladığı tespit edilir. 
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ALT EKSTREMİTE KASLARI 

A- Kalça Kasları:  

Ön loj: 

M. psoas majör  

M. iliacus 
} M. iliopsoas: N. femoralis innerve eder. En güçlü fleksördür 

 

Arka loj:  

M. gluteus maximus - medius - minimus ve derin de rotator kaslar. 

 

  M. gluteus maximus: N. gluteus inferior innerve eder. Uyluğun en kuvvetli ekstansorudur. 

Uyluğa dış rotasyon ve üst kısmı abduksiyon alt kısmı adduksiyon da yaptırır. Tractus iliotibialis'e de 

tutunur. Böylece bacağın da ekstansiyonuna da katılır. Gövdeyi ayakta dik tutar. Merdiven çıkma ve 

yürümede rol alır. 

  M. gluteus medius: N.gluteus superior innerve eder. Uyluğun en kuvvetli abduktorudur. 

Ayrıca iç rotasyon yaptırır. Yürümede rol alır. Felcinde: Trendelenburg (ördekvari yürüyüş). 

  M. gluteus mininuıs: N. gluteus superior innerve eder. M. gluteus medius gibidir. 
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Dış rotator kaslar 

M. piriformis  

M. gemellus superior  

M. gemellus inferior  

M. obturator externus  

M. obturator internus 

M. quadratus femoris (Dış rotatorların en kuvvetlisidir) Bu kasların çoğunun insersiyonları 

trochanter major'dadır.  

 

M. piriformis foramen ischiadicum majus'u ikiye böler. Foramen suprapiriforme ve foramen 

infrapiriforme denir. 

Sinirleri: Pleksus sacralis'ten gelir. M. obturator internus ve externus'un siniri n. obturatorius'tan gelir. 

 

B- UYLUK KASLARI 

a- Dış yan loj kası: 

M. tensor fascia lata: SIAS'tan başlar, n. gluteus superior innerve eder. Uyluğa fleksiyon, iç 

rotasyon abduksiyon, bacağa ekstansiyon ve yürümede rol alır. 

b- On loj kasları: Tümü n. femoralis tarafından innerve edilir. 

M. sartorius: SIAS'tan başlar. Uyluğa fleksiyon ve dış rotasyon, bacağa fleksiyon ve iç 

rotasyon yaptırır, sartorius kası gracilis ve semitendinosus ile birlikte Pes anserinus'u oluşturarak 

sonlanır. 
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M. quadriceps femoris: rectus femoris ve vastuslar tarafından oluşturulur. Bacağın en güçlü 

ekstansorudur. Bu kasın tendonu ligamentunı patella'yı da oluşturarak tuberositas tibia'da 

sonlanır. 

m. rectus femoris: SlAFdan başlar. Uyluğa fleksiyon, bacağa ekstansiyon yaptırır.  

m. vastus'lar: femurdan başlarlar, sadece bacağa ekstansiyon yaptırırlar. 
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C- İç yan loj kasları: 

M. gracilis, m. pectineus. m. adductor longus, m. adductor brevis, m. adductor magnus. Tümü 

adduktordur ve n. obturatorius tarafından innerve edilirler. Obturator sinir felcinde uyluk adduksiyon 

yapamaz hasta pergelleyerek (oraklayarak) yürür.  

Adductor magnus uyluğa adduksiyon ve ekstansiyon yaptırır diğerleri ise adduksiyon ve 

fleksiyon yaptırırlar. 

M. gracilis uzundur hem uyluğa adduksiyon ve fleksiyon hem de bacağa fleksiyon ve iç 

rotasyon yaptırır. 

 

D- Arka loj kasları:  

M. biceps femoris caput longum: (N. tibialis) Uyluğa ekstansiyon, bacağa fleksiyon.  

M. biceps femoris eaput breve: (N. peroneus communis) Bacağa fleksiyon.  

M. semitendinosus: (N. tibialis) Uyluğa ekstansiyon, bacağa fleksiyon.  

M. semimembranosus: (N. tibialis) Uyluğa ekstansiyon, bacağa fleksiyon. 

Bu kaslara ischiocrural kaslar veya Harmstring kasları da denilmektedir. Bacağın en güçlü 

fleksorudurlar. 
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BACAK KASLARI 

A- Ön loj kasları: Bunlar ayağa ekstansiyon (dorsal fleksiyon) yaptırırlar. Sinirleri n. peroneus 

profundus'tan gelir. Felcinde düşük ayak görülür. 

 M. tibialis ant. (en güçlü supinatordur) 

 M. extensor hallucis longus, 

 M. extensor digitorum longus, 

 M. peroneus tertius 

B- Dış yan loj kasları: N. peroneus superficialis tarafından innerve edilirler. 

M. peroneus longus ayağın transvers kemerini asar, felcinde taban çökmesi görülür. 

 M. peroneus longus (en güçlü pronatordur) 

 M. peroneus brevis 
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C- Bacak arka loj kasları: Tümü ayak bileğine fleksiyon (plantar fleksiyon) yaptırır ve n. tibialis 

tarafından innerve edilir, felcinde stepaj (topuklayarak yürüme) görülür. 

a- Yüzeyel grup: 

M. triceps surae (gastrocnemius + soleus): ayağın en güçlü fleksorudur 

M. plantaris 

b- Derin grup: 

M. popliteus 

M. flexor hallucis longus 

M. flexor digitorum longus 

M. tibialis posterior (supinasyon da yaptırır)  

 

Ayağa pronasyon yaptıranlar 

M. peroneus longus (en güçlü), m. peroneus brevis, m. peroneus tertius, m. extensor 

digitorum longus (n. peroneus superficialis felcinde ayak pronasyonu çok zayıflar ve transvers arkus 

çöker) 

 

Ayağa supinasyon yaptıranlar 

M. tibialis anterior (en güçlü), m. tibialis posterior, m. triceps surae, m. extensor hal-lucis 

longus, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus.  
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PLEXUS LUMBALIS  

İlk dört  lumbar spinal sinirin ön dallarının birleşmesi ile oluşur. M. psoas major ile örtülüdür.  
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Pleksus’dan çıkan dallar 

N. iliohypogastricus (L1 ): Appendektomilerde  bu sinir kesilebilir. Sonuçta bu bölgede kaslar 

zayıflar ve direk inguinal fıtıklar gelişebilir. 

N. ilioinguinalis (L1): Canalis inguinalis içinde seyreder.  

N. cutaneus femoris lateralis (L2,3 ): Uyluğun dış taraf derisinde dağılır.  

N femoralis (L2,3,4 ): Pleksus’un en kalın siniridir. Lacuna musculorum’dan geçer. N. saphenus n. 

femoralis’in en kalın ve en uzun deri dalıdır. Canalis adductorius, içinde a.v. femoralis ile birlikte seyreder. 

Kanalın alt  ucuna yakın kanalı delerek  deri altına çıkar ve v. saphena magna ile beraber bacağın iç 

tarafında seyreder ve ayağın medialine kadar ilerler. Seyrettiği yerlerden deri duyusunu alır.  

 

N. genitofemalis (L1,2): İki dalı vardır. Ramus genitalis ve ramus femoralis. 

R. genitalis; inguinal kanaldadır. M. cremaster’i uyarır.  

R. femoralis; trigonum femorale’nin üst kısım derisinde dağılır.  

N. genitofemoralis; cremaster refleks’inin hem afferent hem de efferent yolunu yapar.  

N. obturatorius (L2,3,4 ): Aynı isimli damarlarla beraber canalis obturatorius’ta seyreder. 

N. obturatorius accessorius (L3,4 ): Bazen bulunur.  

Bu pleksus’a ait önemli sinirlerin lezyonları 

N. femoralis;  

En sık silah yada bıçakla yaralanır. Yaralanması halinde, m. quadriceps femoris paralizisi 

nedeniyle bacak ekstensiyonu yapılamaz. Uyluğun ön ve iç tarafı, bacağın ve başparmağın ucuna kadar 

ayağın medial kenarı boyunca duyu kaybı olur.  

N. obturatorius;  

Yaralanması çok nadirdir. Yaralanması durumunda uyluk adduksiyonu ve dış rotasyonu zayıflar. 

Uyluğun iç yüzünde yumurta şeklinde küçük bir alanda duyu kaybı da olur. 
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NOT: 

Meralgia paresthetica 

İnguinal bölgede lateral femoral kütanöz sinirin (LFKS) in tuzaklanması sonucu oluşan klinik 

sendromdur. 

Klinik:  

Meralgia paresthetica sıklıkla orta yaşta, kilolu, erkeklerde görülür. Erkekler kadınlara göre üç 

kat daha sık etkilenir. Şişmanlık ve kronik öksürük (KOAH) predispoze faktördür. Ana semptom 

uyluğun anterolateral yüzeyinde parestezidir. 

Teşhis: 

 En basit teşhis aracı anterior süperior iliak çıkıntının hemen medialine 5 ml %1’lik lidocaine ile 

lokal anestetik blok yapmak ve semptomların düzelmesini gözlemek. 

Ayırıcı tanı:  

L2-3 radikülopati, lomber stenoz. 

Tedavi: 

 Erken dönemde konservatif tedavi; şişmanlarda zayıflama. Sürekli veya şiddetli ağrılı 

hastalarda cerrahi tedavi; sinirin kesilmesi veya dekompresyonu. 
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PLEXUS SACRALIS 

Pelvis arka duvarında m. piriformisin önünde bulunur. İlk 4 sacral spinal sinirin ön dalları ile 

truncus lumbosacralis’in birleşmesinden meydana gelir.  Truncus lumbosacralis; 5. lumbar spinal 

sinirin ön dalı ile 4. lumbar spinal sinirin ön dalından gelen bir dalın birleşmesi ile oluşur.  

 

 

Pleksus’dan çıkan dallar 

N. gluteus superior (L4,5 -S1): Aynı isimli damarlarla foramen suprapiriforme’den geçer.  

N. gluteus inferior (L5-S1,2): Aynı isimli damarlarla beraber foramen infrapiriforme’den geçer.  

N. cutaneus femoris posterior (S1,2,3): Foramen infrapiriforme’den geçer. Fossa poplitea’ya 

kadar uyluğun arka yüz derisinde dağılır.  

N. ischiadicus (L4,5 - S1,2,3): Vücudun en kalın siniridir. Foramen infrapiriformeden geçerek 

uyluk arkasında orta hatta aşağıya iner. Genellikle uyluğun alt 1/3  kısmında uç dalları olan n. tibialis 

ve n. fibularis (peroneus) communis’e ayrılır. 
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N. tibialis (L4,5 - S1,2,3 ): Daha kalın olanıdır. Fossa poplitea’da popliteal damarların 

yüzeyelindedir. Uyluk arkası ve bacak arkası kasların siniridir. Fleksor retinakulum’un altında uç 

dallarına ayrılır. N. plantaris medialis ve lateralis. Bu dallar aynı isimli damarlarla ayak tabanındaki  

kaslarda ve deride dağılır. 

N. fibularis (peroneus) communis (L4,5 - S1,2): Collum fibula’nın dış tarafından dolanıp m. fibularis 

(peroneus) longus altına sokulur ve uç dallarına ayrılır. 

N. fibularis (peroneus) superficialis; ayağa eversiyon yaptıran peroneal kasların siniridir. Bacağın 

alt 1/3 ‘ünün ve ayak sırtının duyusunu da taşır. 

N. fibularis (peroneus) profundus; bacaktaki ekstensor kasları ve m. fibularis (peroneus) tertius’a 

dallar verdikten sonra başparmak ile ikinci parmak arası deride dağılır. 

 N. suralis: n. tibialis’den ayrılan bir dal ile n. fibularis (peroneus) communis’den gelen bir dalın 

birleşmesi ile oluşur. V. saphena parva, ile birlikte, malleolus lateralisin arkasından  geçip ayağın dış kenar 

derisinden duyu taşır.      

N. pudendus (S2,3,4 ): Perine bölgesinin temel siniridir. Seyri sırasında hem foramen ischiadicum 

majus’tan hem de foramen isciadicum minus’dan geçerek a.v. pudenda interna ile birlikte fossa 

ischiorectalis’in dış duvarında bulunan canalis pudendalis’e girer. Kanalda dallarını verir. Bu dallar rektum, 

perine bölgesi kasları, penis (clitoridis), scrotum (labium majus) ve perine bölgesi derisinde dağılır. 
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Bu pleksusa ait önemli sinirlerin lezyonları 

N. ischiadicus;  

En sık kötü yapılan i.m. enjeksiyonlar sonucu yaralanır. Yaralanmaların %90’nında daha 

yüzeyelde seyrettiği için n. fibularis (peroneus) communis’e ait lifler etkilenir. Uyluk arkası kaslardaki 

paralizi nedeniyle bacak fleksiyonu zayıflar.  

Diz ekleminin altında kalan tüm kaslarda paralizi vardır ve bu nedenle düşük ayak (footdrop) 

görülür. Ancak bu sinir lezyonundaki footdrop, ayağın ağırlığı (yerçekimi) nedeniyledir. İlaveten n. 

femoralis ile alınan bölgeler hariç, bacak ve ayakta duyu kaybı da olur. 

 

N. fibularis (peroneus) communis;  

Alt ekstremitenin en sık yaralanan siniridir. Collum fibula kırıklarında sık olarak yaralanır. 

Bacağın ön ve lateral kompartman kaslarının paralizisi sonucu, fleksor kaslar hakimiyet kazanır ve 

ayak plantar fleksiyonda (foot drop) ve inversiyon yapmış pozisyonda kalır. Bu karakteristik görünüm 

equinovarus adı ile ifade edilir. İlaveten bacağın ön ve lateral bölgeleri ile ayağın ve parmakların 

dorsal kısmında duyu kaybı vardır. 

 

N. tibialis 

Derin seyrinden dolayı yaralanması nadirdir. Yaralanması halinde, bacak arkası kaslarda 

paralizi olur ve buna bağlı olarak ekstensor ve evertör kas hakimiyeti sonucu ayak dorsifleksiyonda ve 

eversiyonda kalır. Bu karakteristik görünüme calcaneovalgus denilir. İlaveten ayak tabanında duyu 

kaybı olur. 

 

 


