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Linea İnterspinalise özgün nirengi noktalarıLinea İnterspinalise özgün nirengi noktaları

 Th4 korpusunun alt kenarı hizasındanTh4 korpusunun alt kenarı hizasından
 2.kostanın sternuma bağlandığı yerden 2.kostanın sternuma bağlandığı yerden 

(Louis açısı)(Louis açısı)
 Mediastinumu, superius ve inferius diye Mediastinumu, superius ve inferius diye 

ikiye ayırarakikiye ayırarak
 Oskültasyonda üst lob ile alt lob sınırıOskültasyonda üst lob ile alt lob sınırı
 Arkus aortanın başlangıcı ve bitişiniArkus aortanın başlangıcı ve bitişini
 Bifurkasyo trakeaBifurkasyo trakea



    



    



    



    



    

TORAKSIN EKLEMLERİTORAKSIN EKLEMLERİ
 Artikulasyo zigapofisialisArtikulasyo zigapofisialis
 Simfisis intervertebralisSimfisis intervertebralis
 Artikulasyo kostovert.Artikulasyo kostovert.
 Artikulasyo interkondralesArtikulasyo interkondrales
 Artikulasyo sternokondralesArtikulasyo sternokondrales
 Sinkondrosis manubriosternalisSinkondrosis manubriosternalis
 Simfisis ksifosternalisSimfisis ksifosternalis



    



    



    



    



    



    



    



    

7.İKA’dan yapılacak torasentez sırasında 7.İKA’dan yapılacak torasentez sırasında 
sırasıyla geçilecek yapılarsırasıyla geçilecek yapılar  

1.1. DeriDeri
2.2. Fasia superfisialisFasia superfisialis
3.3. M.serratus anteriorM.serratus anterior
4.4. M.interkostalis eksternusM.interkostalis eksternus
5.5. M.interkostalis internusM.interkostalis internus
6.6. Paryetal plevraParyetal plevra



    



    



    



    



    



    



    

Trakeanın komşuluklarıTrakeanın komşulukları
 Önde; timusÖnde; timus
                        v.brakiosefalikav.brakiosefalika
                        arcus aortaarcus aorta
 Arkada; özefagusArkada; özefagus
                        sol n.laringeus inferiorsol n.laringeus inferior
 Sağ; v.azigosSağ; v.azigos
                        sağ n.vagus ve n.frenikussağ n.vagus ve n.frenikus
 Sol; a.karotis comm sinistraSol; a.karotis comm sinistra
                        a.subklavia sinistraa.subklavia sinistra
                        sol n.vagus ve n.frenikussol n.vagus ve n.frenikus



    



    



    



    

Visseral plevra, sadece n.vagustan duyu Visseral plevra, sadece n.vagustan duyu 
alır. Ancak n.vagus ağrı ve temas duyusu alır. Ancak n.vagus ağrı ve temas duyusu 

almaz.almaz.

Paryetal plevra, interkostal Paryetal plevra, interkostal 
sinirler ve n.frenikusla innerve sinirler ve n.frenikusla innerve 
olur. Bu yüzden ağrı ve temas olur. Bu yüzden ağrı ve temas 

duyusu vardır.duyusu vardır.
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Akciğer asinusu



    

Terminal bronşiolden sonra Terminal bronşiolden sonra 
gelen respiratuar bronşiol, ilk gelen respiratuar bronşiol, ilk 

kez gaz alış-verişinin yapıldığı kez gaz alış-verişinin yapıldığı 
yerdir.yerdir.



    

AKCİĞERİN DAMARLARI

Vasa Privata                                                 Vasa Publica

A.Bronşialis (besleyen)                                    A. ve V. 
Pulmonalis(fonks)     
Solda aorttan direk
Sağda interkostalis posteriordan                                                                
   



    

Sağ pulm arterSağ pulm arter
 Uzun ve kalınUzun ve kalın
 Arkus aorta ile vena cava Arkus aorta ile vena cava 

superiorun arkasındansuperiorun arkasından
 Üst ve alt olarak ikiye Üst ve alt olarak ikiye 

ayrılırayrılır
 Üst; ant gövde; ikiye Üst; ant gövde; ikiye 

ayrılır; apikal ve anteriorayrılır; apikal ve anterior
 Fissürde posterior çıkan Fissürde posterior çıkan 

arterarter
 Alt; orta ve alt lobu Alt; orta ve alt lobu 

besleyen arterleri verir.besleyen arterleri verir.



    

Sol pulm arterSol pulm arter

 Kısa ve ince Kısa ve ince 
 Aorta torasikanın Aorta torasikanın 

önünden geçerönünden geçer
 Üst ve alt loba giden Üst ve alt loba giden 

dallar verirdallar verir

** Bilateral olarak ** Bilateral olarak 
arkasından akciğerlere arkasından akciğerlere 
girer.girer.



    



    



    



    



    



    

Vena pulmonalislerVena pulmonalisler

 Bilat 2 adetBilat 2 adet

 Sağ vp; perikard içinde Sağ vp; perikard içinde 
vcs ve sağ atriumun vcs ve sağ atriumun 
arkasından sol atriumaarkasından sol atriuma

 Sol vp; sol pulm arterin Sol vp; sol pulm arterin 
altından sol atriumaaltından sol atriuma



    

Duktus TorasikusDuktus Torasikus
 Lenfatik sistemin ana Lenfatik sistemin ana 

toplayıcı damarıdırtoplayıcı damarıdır
 Genellikle Genellikle sisterna şili sisterna şili den den 

(L1-L2) orijin alır(L1-L2) orijin alır
 T 10-12 hizasında aortun T 10-12 hizasında aortun 

sağından göğüs boşluğuna sağından göğüs boşluğuna 
girer. (hiatus aortikustan)girer. (hiatus aortikustan)

 T 5-6 vertebra hizasında T 5-6 vertebra hizasında 
vertebrayı çaprazlayarak vertebrayı çaprazlayarak 
sol tarafa geçer(aort ve sol tarafa geçer(aort ve 
azigos arasında)azigos arasında)

 Genellikle sol internal Genellikle sol internal 
juguler venle subclavian juguler venle subclavian 
venin birleşim yerine drene venin birleşim yerine drene 
olur. (Piragow açısı)olur. (Piragow açısı)



    



    

AORTAAORTA
Başlıca 3 bölüm;Başlıca 3 bölüm;
2.2. Çıkan aortÇıkan aort
3.3. Arkus: Arkus: 
a)trunk. brakiosefalikusa)trunk. brakiosefalikus
b)a.carotis.comm.sinistrab)a.carotis.comm.sinistra
c)a.subkavia sinistrac)a.subkavia sinistra
7.7. İnen aort:İnen aort:
a)a.torasikaa)a.torasika
b)a.abdominalisb)a.abdominalis



    

Arkus Aorta Arkus Aorta 
 Louis açısından posteriora Louis açısından posteriora 

doğru horizantal olarak doğru horizantal olarak 
çizilen hatta başlar ve çizilen hatta başlar ve 
biter.biter.

 Mediastinum superiustaMediastinum superiusta
 Trunk.brakiosefalika(2)Trunk.brakiosefalika(2)
-- a.subklavia dextra(7)-- a.subklavia dextra(7)
-- a.carotis comm.dextra(15)-- a.carotis comm.dextra(15)
 A.carotis A.carotis 

comm.sinistra(32)comm.sinistra(32)
 A.subclavia sinistra(31)A.subclavia sinistra(31)



    

İnen Aortİnen Aort

 T4-L4 arasında uzanırT4-L4 arasında uzanır
 A.torasika: mediastinum posteriordaA.torasika: mediastinum posteriorda
-- visseral dalları: bronşialis sinistra-- visseral dalları: bronşialis sinistra
                                                        özefagealesözefageales
                                                        perikardiperikardi
                                                        mediastinalismediastinalis
                                                        trakealestrakeales
-- paryetal dalları: interkostales post(I. ve II. hariç)-- paryetal dalları: interkostales post(I. ve II. hariç)



    

Toraks Kavitesinin Lenf Nodu Haritası Toraks Kavitesinin Lenf Nodu Haritası 
(Amerikan Thoracic Society )(Amerikan Thoracic Society )

 1R-L: supraklavikular1R-L: supraklavikular
 2R-L: yüksek paratrakeal nodlar; ac’in 2R-L: yüksek paratrakeal nodlar; ac’in 

apeksi ve aortik arkın üst bölümünde apeksi ve aortik arkın üst bölümünde 
 4R: alçak paratrakeal nod; aortik arkın 4R: alçak paratrakeal nod; aortik arkın 

başlangıcında ve v.azigosun başlangıcındabaşlangıcında ve v.azigosun başlangıcında
 4L: alçak paratrakeal nod; aortik arkın 4L: alçak paratrakeal nod; aortik arkın 

üstünde, lig arterosumun medialinde üstünde, lig arterosumun medialinde 
 5: aortapulm nod: aort yada sol pulm arterin 5: aortapulm nod: aort yada sol pulm arterin 

ilk dalının proksimalindeilk dalının proksimalinde



    

 6: ant mediastinal nod: assending aorta yada 6: ant mediastinal nod: assending aorta yada 
innominate (sol v.brakiosefalika)innominate (sol v.brakiosefalika)

 7: subkarinal nod: karinanın kaudalinde ama ac’in 7: subkarinal nod: karinanın kaudalinde ama ac’in 
alt loblarının bronş ve arterleriyle ilişkili değilalt loblarının bronş ve arterleriyle ilişkili değil

 8: paraözefageal nod; özefagusun dorsalinde 8: paraözefageal nod; özefagusun dorsalinde 
desending aorta ile ilişkilidesending aorta ile ilişkili

 10R: sağ trakeabronşiol nod; trakeanın sağında, 10R: sağ trakeabronşiol nod; trakeanın sağında, 
sağ üst lob bronşunun başlangıç noktasındasağ üst lob bronşunun başlangıç noktasında

 10L: sol trakeabronşiol nod; karinayla sol üst lob 10L: sol trakeabronşiol nod; karinayla sol üst lob 
bronşu arasında, lig arteriosumun medialindebronşu arasında, lig arteriosumun medialinde



    



    



    

Azigos sistemiAzigos sistemi

 Toraksın paryetal Toraksın paryetal 
venöz dolaşımını venöz dolaşımını 
toplayan bir sistemtoplayan bir sistem

 3 venden oluşur: 3 venden oluşur: 
v.azigos, v.azigos, 
v.hemiazigos, v.hemiazigos, 
v.hemiazigos v.hemiazigos 
aksesoriaaksesoria



    

 V.azigos: sağ taraf kasrın V.azigos: sağ taraf kasrın 
boşluğundan başlar. Hiatus boşluğundan başlar. Hiatus 
aortikustan toraksa, Th4 aortikustan toraksa, Th4 
seviyesinde sağ ac radiksin seviyesinde sağ ac radiksin 
üzerinden geçip vena cava üzerinden geçip vena cava 
superiora dökülür.superiora dökülür.

 V.hemiazigos: L1-2 hizasında V.hemiazigos: L1-2 hizasında 
toraksa, Th9 seviyesinde sağa toraksa, Th9 seviyesinde sağa 
döner aort, özef, d.torasikusun döner aort, özef, d.torasikusun 
arkasından, v.azigosa drene arkasından, v.azigosa drene 
olur.olur.

 V.hemiazigos aks: Sol vert V.hemiazigos aks: Sol vert 
bölgede yukarıdan aşağıya bölgede yukarıdan aşağıya 
uzanır. Th7’yi çaprazlayıp, uzanır. Th7’yi çaprazlayıp, 
v.azigos veya v.hemiazigosa v.azigos veya v.hemiazigosa 
dökülür.dökülür.



    



    


