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Almanca Bask›n›n Önsözü
Muskuloskeletal Sistemin Radyolojik
Anatomisi / MR Görüntüleme Atlas›’n›n bir
süre önce tükenen ilk bask›s›ndan sonra geniﬂletilmiﬂ ve bütünüyle yenilenmiﬂ 2. bask›s›n› sizlere sunmaktan mutluluk duymaktay›z.
Geçen süre içinde yay›mlanan ve kitab›m›zdaki yaklaﬂ›ma benzer tarzda, radyolojik
görüntü ve ayr›nt›l› ﬂemalar içeren kitaplar
ilk bask›y› haz›rlarken yola ç›kt›¤›m›z fikrimizin hakl›l›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu kez
sadece daha ayr›nt›l› bir atlas de¤il, muskuloskeletal sistemin tamam›n›n anatomik kesit
görüntülerini içeren, geniﬂ kapsaml› bir k›lavuzla karﬂ›n›zday›z.
MR görüntülemedeki güncel geliﬂmelerle
birlikte daha kaliteli görüntülerin al›nmas› ve
böylece en küçük anatomik yap›lar›n bile net
olarak ortaya koyulabilir hale gelmesi, atlas›m›zda baﬂtan bir yenileme yapmam›z için bizi motive eden unsurlar oldu. Anatomik ayr›nt›lar›n ve önemlerinin daha fazla tan›nmas›, atlas› birinci bask›ya göre daha fazla say›da, titiz ve ayr›nt›l› çizimlerle zenginleﬂtirmemizin ç›k›ﬂ noktalar› oldu.
Bu yeni bask› 3 ana bölümden oluﬂmaktad›r: “Omurga”, “Omuz Kavﬂa¤› ve Üst Ekstremite” ve “Kalça Kavﬂa¤› ve Alt Ekstremite”. Her bir bölümde anatomik bölgeler
kraniokaudal diziliﬂ sistemati¤iyle ele al›narak, klinik kullan›mdaki 3 kesitte verilmektedir. Hedefimiz, ayr›nt›l› ﬂematik çizimlerle
ilgili yüksek çözünürlüklü T1 ve T2 a¤›rl›kl›
MR görüntülerini yan yana getirerek, bütün
önemli anatomik yap›lara iliﬂkin bilgiyi aç›k,
net ve çabuk kavranabilir bir halde sunmak-

t›r. Çizimler bazen MR görüntülerinde sadece tahmini olarak belirlenebilecek ama bulgular aç›s›ndan önemli olan adeta gizli yap›lara da iﬂaret etmektedir. Böylece, baﬂta (el
bile¤i ya da dirsek eklemi gibi) anatomik ve
klinik aç›dan “tahrik edici” bölgelerde olmak
üzere, MR görüntülerinin titiz ve güncel
analiz ve yorumlanmas›n› sa¤layacak yüksek
yo¤unlukta bilgi ortaya ç›km›ﬂt›r. Bizim için
önemli olan hareket sisteminin bu tip bölgelerini de kapsaml› bir ﬂekilde ortaya koymakt›. Çünkü benzer bölgeler (örne¤in kol ve
önkol) rutinde de¤erlendirmeye al›nsalar da
zahmetli inceleme koﬂullar› nedeniyle literatürde ve günlük pratikte “pek sevilmezler”.
Bu atlas konu ile ilgili klasik kitaplar›n ve
bilimsel dergilerin yerini tutamaz ve de tutmamal›d›r da. Günlük klinik uygulamada genel bak›ﬂ sa¤layan, pratik ve ayn› zamanda
esasl› bir yard›mc› k›lavuz niteli¤i taﬂ›mal›d›r. Bundan dolay› atlas›m›z›n, radyologlar
ve ortopedi ve travmatoloji, cerrahi, fiziksel
t›p ve rehabilitasyon, romatoloji, onkoloji gibi di¤er klinik dallar›n yan› s›ra muskuloskeletal MR görüntüleme ile ilgilenen herkesin
s›kl›kla baﬂvuraca¤› yararl› bir kaynak olarak
kullan›lmas›n› ümit ediyoruz.
‹lkbahar 2009
Andreas Heuck
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Sunuﬂ
Klinik anatomi ve onun da bir kolu olan
radyolojik anatomi özellikle son birkaç dekatt›r popüler olan ve görüntüleme tekniklerinin
ilerlemesiyle birlikte önemi giderek artan bir
disiplindir. Her ne kadar radyolojik anatomi
henüz mezuniyet öncesi anatomi e¤itiminde
sistematik bir yer bulmasa da bir süredir e¤itim programlar›nda sporadik olarak kesit anatomisi mant›¤›nda verilen dersler bu konuya
ilk ad›mlar› oluﬂturmaktad›r. Kesit anatomisinin mezuniyet sonras› e¤itimde gerek klinik
aç›dan ve gerekse araﬂt›rmaya yönelik önemi
ise yads›namaz bir gerçektir. Bu anlamda, alan›nda öncü bir eser olarak önemli radyolog ve
anatomistlerin bir araya gelerek oluﬂturduklar› bu radyolojik anatomi atlas›n› ülkemiz
t›bb›na kazand›rd›klar› için De¤erli Meslektaﬂlar›m Prof. Dr. Fatih Kantarc› ve Doç. Dr.
M. Selman Demirci’yi içtenlikle kutluyorum.
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Muskuloskeletal Sistemin Radyolojik
Anatomisi / MR Görüntüleme Atlas›’n›n
klini¤in günlük rutinine önemli bir köprü
görevi görece¤i ve yararl› bir baﬂvuru kayna¤› olaca¤› inanc›n› taﬂ›rken, geçti¤imiz yüzy›l›n önde gelen klinik anatomistlerinden
W. Platzer’in ﬂu sözünün daima an›msanmas› gereken bir düstur oldu¤unu düﬂünüyorum: “Kliniksiz anatomi ölüdür, anatomisiz
klinik ise öldürücüdür.”
‹stanbul, Ekim 2012
Salih Murat Akk›n
Avrupa Klinik Anatomi Derne¤i
(EACA) Önceki Baﬂkan›,
‹.Ü. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi
Anatomi Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi

Önsöz
Manyetik rezonans görüntüleme en s›k
kullan›lan radyolojik modalitelerden biri olmas›na ek olarak kas-iskelet sisteminde direkt
grafilerden sonra ilk kullan›lan inceleme yöntemidir. Vücudun büyük bir bölümünü kaplayan kemik ve kas dokular›n›n, periferik sinir
sistemi elemanlar› ile birlikte normal anatomik detaylar›n›n sunuldu¤u bu atlasta MR görüntüleri ﬂemalarla desteklenerek verilmektedir. Orijinali Almanca olan ve k›sa sürede
geniﬂletilmiﬂ 2. bask›s› yay›mlanan bu atlasta
anatomik yap›lar›n Türkçe’ye çevirisinde disiplinleraras› dil birli¤inin sa¤lanmas› amac›yla mümkün oldu¤unca Latince karﬂ›l›klar kul-

lan›lm›ﬂt›r. Bununla birlikte al›ﬂ›lageldik terminoloji de göz ard› edilmemiﬂtir.
Kas-iskelet sistemi hastal›klar› ile u¤raﬂan
herkese MR görüntülerini de¤erlendirirken
katk›da bulunaca¤›na inand›¤›m›z Muskuloskeletal Sistemin Radyolojik Anatomisi / MR
Görüntüleme Atlas›’n›n okuyucuya faydal›
olmas›n› diliyoruz.
‹stanbul, Ekim 2012
Fatih Kantarc› ve
M. Selman Demirci
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