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Değerli Meslektaşlarım

Türk Radyoloji Seminerlerinin bu sayısı Kas İskelet Sisteminde Varyasyonlar 
ve Varyasyonu Taklit eden Patolojiler üzerine ayırıldı. Kas-iskelet sistemi bir 
lokomotor sistem ve aktivite sistemi olarak da bilinir; vücuda şekil, destek, 
denge ve hareket sağlar.

Bu sistem, kemiklerin tendonlar ve bağlar gibi bağ dokusu yoluyla diğer 
kemiklere ve kas liflerine nasıl bağlandığını açıklar. Kemikler vücuda denge 
sağlar. Kaslar kemikleri yerinde tutar ve kemiklerin hareketinde de rol oynar. 
Harekete izin vermek için kemikler eklemlerle birbirine bağlanır. Kıkırdak, 
kemik uçlarının doğrudan birbirine sürtünmesini önler. Kas iskelet sistemin 

içindeki yapıların temel benzerliğine rağmen, çarpıcı bireysel farklılıklar vardır ve sistemin anatomik 
varyasyonlarının bilinmesi ve gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Kas iskelet sistemini olumsuz yönde etkileyebilecek hastalıklar ve bozukluklar vardır. Ayrıca diğer 
iç sistemlerle yakın ilişkisi nedeniyle bu hastalıkların tanısı zor konulabilir. Bu yüzden anatomik 
varyasyonlar doğru radyolojik tanı açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Kas iskelet sisteminin radyolojik incelemesinin normal ya da anormal olduğunu belirlemek ve hastalığın 
güvenli bir şekilde teşhis edilmesini sağlamak; böylece yanlış tanı ve gereksiz ileri incelemenin önüne 
geçmemizi sağlar. 

Tıbbi uygulamada lokomotor sistemi oluşturan el, ayak veya ayak bileğine odaklanırken, klinisyenler 
kas-iskelet sisteminin tek bir kısmındaki yaralanmaların, diğer (hatta çok uzaktaki) parçaların işleyişini 
zorunlu olarak etkilediğini bilirler. Örneğin, ayak bileğindeki bir yaralanma yürüyüş şeklini değiştirerek 
kronik sırt ağrısına yol açabilir; bir omuz yaralanması postürü değiştirerek boyunda yayılan rahatsızlığa 
neden olabilir. Odak yapısı ile potansiyel uzak etkileşimler arasındaki temel ilişkileri anlamak, bütünsel 
bir yaklaşım gerektirir.

Bu sayıda yer alan omuz, dirsek, el ve el bileği, göğüs duvarı, kalça, diz, ayak ve ayak bileği, sakroiliyak 
ve omurgadaki varyasyonların değerlendirilmesinde değişik radyolojik yöntemlerin katkısını ve doğru 
tanıyı varyasyonlar ile karıştırmamak şartıyla belirleyip, klinisyene tedavisi için yol göstermeyi 
amaçlamaktadır.

 Sevgili meslektaşlarım, bu sayının hazırlanmasında emeği geçen tüm deneyimli ve kıymetli hocalarımıza 
çok teşekkür ediyorum.
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