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GENEL ANATOMİ
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* Genel anatomi

* Lokomotor sistem anatomisi

* Dolaşım sistemi anatomisi

* Sinir sistemi anatomisi

* İç organların anatomisi

* Duyu organları anatomisi

GENEL TANIMLAR

İNSAN ANATOMİSİ (anatomia humana)

ana : artı, artan biçimde

tomia : kesmek, açmak, parçalara ayırmak

Tıp Fakültesi 1. sınıfta 
anatominin kapsamı
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ANATOMİ ÇEŞİTLERİ

a. İncelemede Kullanılan Gereçlere Göre

- Makroskopik anatomi (Gross Anatomy)

- Makromikroskopik anatomi

- Mikroskopik anatomi

- Ultramikroskopik anatomi

b. Oluşum, gelişim ve evrim dikkate alınarak

* ONTOGENETİK ANATOMİ (embriyoloji, nepioanatomi, adult
anatomi, geroanatomi)

* FİLOGENETİK ANATOMİ (Evrimsel Gelişim Anatomisi)

c. Materyelin canlılık durumuna göre

- Nekroanatomi (Ölü Anatomisi)

Fiksasyon, kadavra

- Living Anatomi (Vital Anatomi)

Yüzey Anatomisi (Surface Anatomy)
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ANATOMİ ÇEŞİTLERİ (devam)

d. Öğretim Yöntemine Göre

* Sistematik Anatomi (Anatomia Systemica)

* Topografik Anatomi (Regional Anatomy)

e. Öğretimdeki Amaçlara Göre

* Uygulamalı Anatomi

* Deskriptif Anatomi (tasviri anatomi)

* Fonksiyonel Anatomi

* Yüzey Anatomisi (surface anatomy)

* Sportif Anatomi

* Popüler Anatomi

* Konstitüsyonel Anatomi

* Antropolojik Anatomi, Karşılaştırmalı Anatomi
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TIBBİ TERMİNOLOJİYE GİRİŞ

ANATOMİ TERMİNOLOJİSİ

* Tıbbi terimlerin büyük çoğunluğu 
Latince (L.) ve Grekçe (Gr.) 
kökenlidir.

* İnsan vücudundaki yaklaşık 5000
oluşuma karşılık 19.yy’ın sonlarına 
doğru 50.000 civarında terim ortaya 
çıkmıştır. 

* İlk olarak 1895 yılında Alman 
anatomistler Basel’de toplanarak 
Basel Nomina Anatomica’yı (BNA) 
kabul etmişlerdir.  

5



PARTES CORPORIS HUMANIİnsan Vücudunun Bölümleri

I. Caput (baş)

II. Collum (boyum)

III. Truncus

a. Thorax (göğüs)

b. Abdomen (karın)

c. Pelvis (leğen)

d. Dorsum (sırt)

IV. Membra/extremitates

a. Membrum superius

(üsttaraf)

b. Membrum inferius

(alttaraf)
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TASARILI ANATOMİK 
DÜZLEMLER ve EKSENLER

PLANA (düzlemler)

* Plana sagittalia

planum medianum

plana paramediana

* Plana frontalia/coronalia

* Plana transversalia

AXES (eksenler)

- Axis verticalis

- Axis transversalis

- Axis sagittalis

SECTIONES (kesitler)

Sectio longitudinalis, sectio
transversalis, sectio obliqua
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NOMINA GENERALIA (genel terimler)

İLİŞKİ TERİMLERİ

- anterior / posterior

- superior / inferior

- medialis / lateralis

- intermedius

- medius (-a, -um)

- frontalis

- apicalis / basilaris

KARŞILAŞTIRMA TERİMLERİ

- proximalis / distalis

- superficialis / profundus

- centralis / peripheralis

- internus / externus

- ipsilateralis/contralateralis

HAREKETLERLE İLGİLİ
TERİMLER

- flexio / extentio

- abductio / adductio

- oppositio/repositio

- rotatio externi/

rotatio interni

- pronatio / supinatio

- circumductio

- elevatio / depressio

- inversio / eversio

- protractio / retractio
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ANATOMİDE  SIK 
KULLANILAN KISALTMALAR

a./aa. arteria / arteriae
art. articulatio
fac. facies
for. foramen
ggl. ganglion
gl. glandula
lig. ligamentum
ligg. ligamenta
m. musculus
mm. musculi
n./nn. nervus/ nervi
nl. nodus lymphaticus
nuc. nucleus
proc. processus
r./rr. ramus / rami
reg. regio
trig. trigonum
v./vv. vena / venae

ANATOMİDE BAZI ÖZEL 
ADLANDIRMALAR (eponimler)

- Achilles tendonu/tendo calcaneus

- Alcock kanalı / can. pudendalis

- Bell siniri / n. thoracicus longus

- Bigelow bağı / lig.iliofemorale

- Cooper bağı / lig. pectineum

- Gimbernat bağı / lig.lacunare

- Hunter kanalı / canalis adductorius

- Passavant kabartısı /              
crista palatopharyngea

- Santorini kanalı / duc.panc.acc.

- Scarpa üçgeni / trig. femorale

-Zinn halkası/anulus tendineus comm.
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TIBBİ TERİMLERLE İLGİLİ BAZI KÖK, ÖNEK ve SONEK’LER

BAZI KÖK’LER

aden bez, gl.

angio damar 

arthro eklem

chole safra

chondro kıkırdak

haema kan

hystera uterus

glossa dil

mast(-os)  meme

nephro böbrek

orchi(s) testis

os, osteo kemik

pes, podo ayak

rhino burun

BAZI ÖNEK’LER

hemi yarım, bir taraf

uni bir, tek taraf

bi iki

quadri dört

leuko beyaz

ecto/endo dış/iç

pre/ante/pro önce

neo yeni

macro büyük

pan tümü

oligo az

hyper aşırı, artan

SONEK’LER
algia ağrı

itis inflamasyon

megalia büyüme

lysis yıkılma

malacia yumuşama

necrosis ölüm

ptosis düşme

stenosis daralma

ectomia kesme

stomia açıklık yapm.

penia azalma
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