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ArthrologiaArthrologia

 Kemiklerin birbirleriyle yaptKemiklerin birbirleriyle yaptııklarklarıı fonksiyonel fonksiyonel
babağğlantlantıılara lara eklem (articulatio=junctura)eklem (articulatio=junctura)
denir.denir.

 YapYapıılarlarıına ve hareket kabiliyetlerine görena ve hareket kabiliyetlerine göre
eklemler 3 grupta seklemler 3 grupta sıınnııflandflandıırrııllıır:r:
 Articulationes fibrosaeArticulationes fibrosae
 Articulationes cartilagineaArticulationes cartilaginea
 Articulationes synovialesArticulationes synoviales



 I-Articulationes fibrosae:I-Articulationes fibrosae:  Eklem yapan kemikler arasEklem yapan kemikler arasıındanda
boboşşluk yoktur. Kemikler arasluk yoktur. Kemikler arasıında banda bağğ dokusu bulunur ve hareket dokusu bulunur ve hareket
çok kçok kııssııtltlııddıır. Der. Değğiişşik alt gruplarik alt gruplarıı vard vardıır:r:
 SyndesmosisSyndesmosis
 SuturaSutura
 GomphosisGomphosis

 II-Articulationes cartilaginea:II-Articulationes cartilaginea:  Eklem yapan kemikler arasEklem yapan kemikler arasıındanda
boboşşluk yoktur fakat kluk yoktur fakat kııkkıırdak dokusu bulunur. Bu eklemlerin bazrdak dokusu bulunur. Bu eklemlerin bazııssıı
ileri yaileri yaşşlarda kemiklelarda kemikleşşebilir.ebilir.
 synchondrosis sternocostalissynchondrosis sternocostalis
 symphysis vertebralessymphysis vertebrales

 III-Articulationes synoviales:III-Articulationes synoviales:
 Capsula articularis, ligamenta articularesCapsula articularis, ligamenta articulares
 Cavitas articularisCavitas articularis
 Facies articularisFacies articularis--cartilago articulariscartilago articularis))
 Membrana synovialis Membrana synovialis ve ve synoviasynovia



 Suture
 Kemikler birbirine çok

küçük bağlarla
bağlanmıştır

 Sadece kafa tasında
 Syndemoses

 Kemikler ligamentlerle
bağlanmıştır

 Örnek: tibio-fibular ligament,
interosseous membrane of
radius/ulna

 Gomphoses
 Peg in socket joint (Vida/yuva

ilişkisi)
 Sadece dişlerde

Fibrous (Fibrous (OynamazOynamaz) ) EklemlerEklemler



 Suture
 Kemikler birbirine çok küçük

bağlarla bağlanmıştır
 Sadece kafa tasında

 Syndemoses
 Kemikler ligamentlerle

bağlanmıştır
 Örnek: tibio-fibular

ligament, interosseous
membrane of radius/ulna

 Gomphoses
 Peg in socket joint (Vida/yuva

ilişkisi)
 Sadece dişlerde

Fibrous (Fibrous (OynamazOynamaz))
  EklemlerEklemler



 Suture
 Kemikler birbirine çok küçük

bağlarla bağlanmıştır
 Sadece kafa tasında

 Syndemoses
 Kemikler ligamentlerle

bağlanmıştır
 Örnek: tibio-fibular ligament,

interosseous membrane of
radius/ulna

 Gomphoses
 Peg in socket joint

(Vida/yuva ilişkisi)
 Sadece dişlerde
 DiDişşlerle alveol kemilerle alveol kemiğğii

arasarasıındaki mafsallanmandaki mafsallanma
şşekliekli, , kakkakıılmlmışış eklem eklem

Fibrous (Fibrous (OynamazOynamaz) ) EklemlerEklemler



Cartilaginous (Cartilaginous (YarYarıı Oynar Oynar) ) EklemlerEklemler
 SynchondrosisSynchondrosis

 Hiyelin Hiyelin cartilage cartilage yapyapııllıı
kemiklerkemikler

 Epifiz büyüme bölümleriEpifiz büyüme bölümleri
 Sternumun costalarlaSternumun costalarla

yaptyaptığıığı eklem eklem

 SymphysesSymphyses
 Kemiklerin Kemiklerin Fibro-cartilageFibro-cartilage

yapyapııssıı
 Pubic Pubic symphysissymphysis
 Intervertebral Intervertebral discdisc

Fig. 9.2, M&M



Synovial Synovial ((HareketliHareketli) ) EklemlerEklemler
 Vücutta Vücutta en en çok görülen eklem türüdürçok görülen eklem türüdür..
 En En hareketli eklemlerdirhareketli eklemlerdir..
 Hiyelinli Hiyelinli Cartilage Cartilage yapyapıı ile kaplanm ile kaplanmışış eklem eklem

yüzeyleri vardyüzeyleri vardıırr..
 Eklem baEklem bağğ dokusu ile sar dokusu ile sarııllıı bir eklem kapsülüne bir eklem kapsülüne

sahiptirsahiptir..
 Sinovyal sSinovyal sııvvıı eklem kapsülünü ya eklem kapsülünü yağğlarlar..
 BazBazıılarlarıında nda meniscus meniscus yada eklem discyada eklem disc’’leri yer alleri yer alıırr..



Fig. 9.9, M&M









Synovial Eklem TürleriSynovial Eklem Türleri
 Plane Plane jointsjoints--intercarpal --intercarpal jointsjoints
 Hinge (Hinge (MenteMenteşşee) ) EklemlerEklemler: : DirsekDirsek, , Ayak BileAyak Bileğğii, , inter-phalangealinter-phalangeal
 Pivot Pivot jointsjoints--radio-ulnar --radio-ulnar jointjoint
 Condyloid Condyloid jointsjoints (egg into oval) (egg into oval)--metacarpo-phalangeal--metacarpo-phalangeal
 Saddle Saddle jointsjoints--carpo-metacarpal --carpo-metacarpal joint of thumbjoint of thumb
 Ball-and-socketBall-and-socket--hip, shoulder--hip, shoulder

The type of joint, in part, determines the range andThe type of joint, in part, determines the range and
direction of movementdirection of movement



Synovial Eklem TürleriSynovial Eklem Türleri
 Plane Plane jointsjoints--intercarpal --intercarpal jointsjoints
 Hinge (Hinge (MenteMenteşşee) ) EklemlerEklemler: : DirsekDirsek, , Ayak BileAyak Bileğğii, , inter-phalangealinter-phalangeal
 Pivot Pivot jointsjoints--radio-ulnar --radio-ulnar jointjoint
 Condyloid Condyloid jointsjoints (egg into oval) (egg into oval)--metacarpo-phalangeal--metacarpo-phalangeal
 Saddle Saddle jointsjoints--carpo-metacarpal --carpo-metacarpal joint of thumbjoint of thumb
 Ball-and-socketBall-and-socket--hip, shoulder--hip, shoulder

The type of joint, in part, determines the range andThe type of joint, in part, determines the range and
direction of movementdirection of movement



Synovial Eklem TürleriSynovial Eklem Türleri
 Plana Plana Tipi Tipi EklemlerEklemler
 Hinge (Hinge (MenteMenteşşee) ) EklemlerEklemler: : DirsekDirsek, , Ayak BileAyak Bileğğii, , inter-phalangealinter-phalangeal
 Pivot Pivot jointsjoints--radio-ulnar --radio-ulnar jointjoint
 Condyloid Condyloid jointsjoints (egg into oval) (egg into oval)--metacarpo-phalangeal eklemler--metacarpo-phalangeal eklemler
 Saddle (Saddle (EyersiEyersi) ) eklemeklem::  carpo-metacarpal eklem carpo-metacarpal eklem ((ayaaya))
 Ball-and-socket (Ball-and-socket (sferoidsferoid) ) eklemeklem: : omuz ve kalçaomuz ve kalça

Eklem türü yapEklem türü yapıılacak hareketin yönü ve açlacak hareketin yönü ve açııssıınnıı etkileyen etkileyen
en en önemli faktörlerden bir tanesidirönemli faktörlerden bir tanesidir..




