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Fizik ve mekanik tüm cansız yapıların çalışma şeklinin anlaşılmasını sağlar. Bu kuralların canlı 
organizmaya uyarlanması da canlı organizmanın tüm yönlerini anlamamızı kolaylaştırır. Biyomekanik 
sadece belirli bir disiplinden ziyade altında birçok alt disiplini barındırır. Bu da beyinden kalbe, kastan 
kemiğe, omurgadan omuza, dize, kalçaya ve pek çok diğer organın işleyişini anlaşılır kılar.

Günümüzde her ne kadar birçok dijital yöntem insan vücudunun incelenmesine olanak sağlasa da, 
tüm bu bilgiler temel biyomekanik çalışmalara dayanmaktadır. Bu da bu bilgilere hakim olmamızı gerekli 
kılar.

Bu eserde temel fiziksel kavramların yanı sıra, vücudun değişik organ ve yapısının biyomekanik yönü 
ve çalışma esasları ele alınmış olup, son olarak da konvansiyonel ve sonlu eleman modelleme teknikleri ile 
biyomekanik çalışma yöntemleri gözden geçirilmiştir.

Eserin bu hali ile tüm tıp alanlarında biyomekaniğe ilgi duyan meslektaşlarımıza ve biyomekanik 
doktora öğrencilerine faydalı olacağı inancındayız.

Çalışmada emeği geçen tüm yazarlarımıza şükranları borç biliriz. Çalışma süresince desteklerini 
arkamızda hissettiğimiz ailelerimize de teşekkürü borç biliriz.

Prof. Dr. Sait Naderi                                              Prof. Dr. Yunus Karakoç

Önsöz
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BÖLÜM

1
Biyomekaniğin Tarihi

Sait Naderi, Ali Erhan Kayalar

Omurganın insan sağlığındaki önemi çok eskiden beri bilinmektedir. Her ne kadar çok eski dönemlerde 
biyomekanik çalışmaya rastlanmazsa da, gerek antik çağ gerekse sonraki dönemlerde hekimler omur-
ganın dizilimi, skolyoz ve spinal travma ile ilgilenmişlerdir.(3,8,14) Bu bilgiler Eski Mısır’da, Hipokrat’ta, 
Galen’de, Aegina’lı Paulus’ta ve orta çağda İbni Sina’nın yazılarından anlaşılmaktadır. Sonraki yıllarda bi-
yomekanik ve anatomik çalışmaların daha modern anlamda yapılması ile 20. yüzyıla gelinmiş, özellikle 
son 50 yılda bu çalışmalar ivme kazanmıştır. Bu yazıda tarih boyunca omurga biyomekaniği ile dolaylı 
veya dolaysız ilgili önemli kesitler ve portreler sunulacaktır.

I. Tarih Öncesi Dönem
Antik Hindistan
Srimad Bhagwat Mahapuranam adlı antik dini Hint yazıtlarında MÖ 3500-1800 yıllarında birçok hindu 
mitolojik epik tanımlanmıştır. Bunlardan biri kifoskolyoz hakkındadır.(9)

Antik Mısır
Her ne kadar antik dönemde omurga hastalıklarına ilişkin yapılan çalışmalar hakkındaki bilgilerimiz 
kısıtlı ise de papiruslardan ve bazı diğer kaynaklardan bu dönemde spinal travmaların bilindiği anlaşıl-
maktadır. Antik dönemdeki en önemli kaynaklardan biri olan Edwin Smith Cerrahi Papirüsü bu konuda 
yetersiz olsa da kimi ip uçları vermektedir. Eski Mısır döneminde (MÖ 2600-2200) yazılmış olan Edwin 
Smith Papirüsünün yazarı bilinmemektedir. Bu eserde sistemik olarak servikal travmalardan bahsedil-
miştir. 1862 yılında Edwin Smith tarafından incelenen ve tercüme edilen eserde anlatılan 48 olgudan beşi 
servikal travma üzerinedir.(11) Bu bölgedeki kemik dizilimin bozulmasını eski Mısırlılar felaket olarak 
nitelendirmektedir. Anlatılan konseptler neredeyse 4500 yıldır değişmemiştir: “Eğer boynu kırık birini 
muayene edersen, bir omurun diğerine merdivenleştiğini görürsen, eğer hasta konuşamıyorsa, kafası 
arkaya düşüyorsa, bacakları ve kolları oynamıyorsa bu tedavi edilemeyecek bir durumdur”. Eski Mısırlı-
ların anatomi bilgileri mumya yapmaları nedeni ile oldukça gelişmişti. Mumyalarda gördükleri omurga 
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yaralanmaları ile hastanın prognozunu ilişkilendirebiliyorlardı. Aynı zamanda bazı papirüslerde subluk-
sasyon, dislokasyon, kompresyon fraktür ayırımının yapılabildiği anlaşılmaktadır.(7) Spinal problemlerin 
prognozunun kötü olması nedeni ile genellikle tedavi uygulanmıyordu.(3) Son zamanlarda yayınlanan bir 
çalışma Antik Mısır’da omurgada spinal kolonun “djet column” olarak simgelendirildiğini, keza omurga-
nın servikal torakal ve lomber bölgelere ayrıldığını ortaya koymaktadır.(10,12)

Şekil 1: Galen (MS 130-MS 210)

Antik çağın en ünlü hekimi Kos adasında yaşamış olan Hipokrat’tır (MÖ 460-361). Corpus Hipokratum 
adlı eseri kendisi tarafından yazılmamıştır. Hipokrat kemik kolonun diskler, ligamanlar ve kaslar tara-
fından tutulduğunu belirtmiştir. Spinöz çıkıntı kırığının zararsız olduğunu fakat omur korpus kırığının 
omurilik yaralanmasına yol açtığı için genelde fatal olduğunu bildirmiştir. Hipokrat spinal dislokasyo-
nun tedavisinde redüksiyon yapmıştır, arzulanan tedavi biçimidir. Ayrıca Pott ve kifoz arasındaki ilişkiyi 
tanımlayan ilk hekimdir. Hipokrat kifotik deformitelerde lokal basınç ve traksiyonun etkin bir tedavi 
olduğunu düşünüyordu. Spinal dislokasyon tedavisi tanımını ve geliştirilmiş halini orta çağın birçok tıp 
eserinde görmek mümkündür.(1)

Hipokrat’tan sonraki en tanınmış hekimlerden biri Galen’dir (Şekil 1). Bergama’lı Galen (MS131-201), 
Hipokratik temel tıp eğitimi almış, farklı olarak spinal hastalıkların tedavisinde manipulatif cerrahi yön-
temler kullanmıştır. Tıp tarihinde ilk defa “kifoz”, “lordoz”, “skolyoz” terminolojilerini kullanmıştır. Hi-
pokrattan ayrılan yönü anatomi ve cerrahiye olan ilgisidir. Spinal kolonda birçok anatomik işareti doğru 
tanımlamıştır. 7 servikal, 12 torakal ve 5 lomber cerrahiye olduğunu yazmıştır. Tanık olduğu gladyatör 
yaralanmaları ve viviseksiyonlar sebepi ile hangi servikal vertebral yaralanma seviyesinin nasıl bir nöro-
lojik tablo oluşturduğunu doğru saptamıştır. Gladyatörlerin resmi hekimi olması nedeni ile tarihin ilk 
spor hekimi olarak kabul edilmelidir. Bununla birlikte insan anatomisine ilişkin bilgileri buradaki dö-
vüşlerdeki gladyatörlerden elden edilenler ile sınırlıdır. Bu dönemde artık Hristiyanlık nedeni ile insan 
vücudunda anatomik çalışma yapılması yasaklandığından çoğu çalışması domuzlar üzerine yapılmıştır. 
Bu da yıllar boyu kabul görecek bazı yanlış konseptlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.(14)

Bu iki hekimden sonra ilk akla gelen hekim Aegina’lı Paulus’tur. Bilindiği gibi Aegina’lı Paulus birkaç 
ciltten oluşan bir tıp ansiklopedisi yapmıştır. Bu ansiklopedide spinal cerrahi ile ilgili birçok deformite-
den söz edilmiştir.
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II. Orta Çağ
Batı dünyasındaki karanlık çağ ne denli bilimin kesintiye uğramasına yol açtıysa, aynı dönemde İslam 
Medeniyetinde de bilimin rönesansı yaşanmıştır. Bilimin gücünün farkına varan Müslümanlar fethet-
tikleri merkezlerin kitaplıklarındaki eserleri almışlardır. Bilginlere önem vermişlerdir. Birçok eser bu 
dönemde Arapça ve Farsçaya çevrilmiştir. Bu da İslam Medeniyetinde bilimin gelişmesini sağlamıştır. 
Bu dönem sonraki yıllarda kesintiye uğramıştır ve batıdaki rönesans ile bilimin öncülüğü batıya transfer 
olmuştur. 

Bu dönemde özellikle İbni Sina ve Alzahravi’nin çalışmaları dikkate alınmağa değer.

İbni Sina (984-1035) yazdığı Canon (Tıpta Kanun) adlı eserinin birinci cildinde anatomi bilgilerine yer 
vermiştir. İbni Sina bu eserinde omurganın fonksiyonel anatomisine yer vererek anatomik yapıların 
fonksiyonunu tanımlamakla kalmamış, bu işlevin gerekçesini de ifade etmiştir. İbni Sina’nın anatomik 
bilgileri omurga biyomekaniğine yaklaşımı da ortaya koymaktadır.(6,14,16)

İbni Sina ile hemen hemen aynı dönemlerde yaşayan Arap cerrah Al Zahravi omurga travması ve diğer 
hastalıklarına değinerek bunların tedavisinden söz etmiştir. Al Zahravi omurga ve omurilik travması iliş-
kisi ile ortezlerin kullanımının öneminden bahsetmiştir. Bu da daha o dönemde omurga biyomekaniği 
kavramının belirli bir ölçüde bilindiğini ortaya koymaktadır. Al Zahravi’nin çalışmalarının etkisi yıllar 
sonra yazılan Cerrahiyetül Haniye adlı eserde görülebilmektedir.(17)

Geçmiş zamanlarda birçok düşünür, filozof biyomekanik konusunda fikirler sunmuş ve günümüz bi-
yomekaniğinin temellerinin atılmasına yardımcı olmuştur. Yürüme ve koşma gibi karmaşık hareketleri 
ilk analiz eden Aristo olmuştur. Yüzen cisimlerde hidrostatik prensipleri Arşimet belirlemiştir. Galileo 
düşen cisimlerin hareketlerini incelemiş ve ‘doğanın matematikle yazıldığını’ söylemiştir.(2)

III. Yeni Çağ
Erken Rönesans döneminde daha önce Latinceden Arapça ve Farsçaya çevrilen ve bu sayede yok olmak-
tan kurtulan eserler Avrupa’da birçok merkezde bu dillerden Latince ve diğer batı dillerine çevrilmiştir. 
15. ve 16. yüzyılda İtalya’da birçok antik tıp eseri, İslam tıp eserleri gözden geçirilmiş ve Kıta Avrupasında 
Rönesans felsefesi ile yorumlanmıştır. Antik Çağ’da Arşimed ve Virovius fizik kanunları kabul edilmiş, 
anatominin resmen bilim olarak çalışılması ile ilk derinlemesine biyomekanik bilgileri oluşmaya başla-
mıştır. 

Rönesansın önemli bir sanatçısı ve ressamı olan Leonardo Da Vinci (1452-1519). De Figura Humana’da 
mekanik felsefe ile insan anatomisini çalışmıştır. Da Vinci omurga anatomisini, omur sayılarını, açılan-
maları ve eklemleri doğru tanımlamıştır. O tarihe kadar omurga hiç bu kadar detaylı çalışılmamıştır. 
Servikal spinal omurga stabilitesinde kasların da çok önemli görevi olduğunu düşünmüştür.(4, 18,19,22,23)

Biyomekaniğinin anlaşılmasında anatominin modern anlamda ele alınmasının çok büyük katkısı ol-
muştur. Bu anlamda Andreas Vesalius (1514-1564), anatomi üzerine yaptığı çalışmalarla biyomekanik 
tarihinde önemli bir yere sahiptir. Vesalius ile Leonardo Da Vinci arasında birkaç yıl olsa da, Leonar-
do’nun çalışmaları uzun süre gizli kalmıştır, bu sebeple Vesalius “anatominin babası” olma şerefine 
kavuşmuştur. Vesalius’un De Humani Corporis Fabrica adlı yapıtı Galen’in kimi öğretilerini yıkmış ve 
modern anatomi anlayışını getirmiştir.(21)
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Anatomik gelişmeleri doğrudan biyomekanik gelişmeler izlemiştir. Bu anlamda biyomeknik konusunda 
oldukça önemli bir portre olan Giovanni Alfonso Borelli’den söz etmek gerekir (Şekil 2). Borelli (1608-
1679) yaptığı çalışmalarla haklı olarak “spinal biyomekaniğin babası” olarak anılmaktadır. Matematik, 
fizik, fizyoloji, kimya ve astronomi üzerine eğitim alan Borelli, Galileo’nun öğrencilerinden olan Castel-
li’nin öğrenciliğini yapmıştır. Genç yaşta Messina senatosuna seçilmiş, böylece özgürce bilimsel tartış-
malar yapabilen bir topluluğa katılmıştır. Napoli ve Pisa’da matematik profesörlüğü yapmıştır. Mekaniğin 
fizyolojiye uygulandığı “iatrophysics” (tıbbi fizik) konseptinin kurucusudur. Bu çalışmalar biyomekani-
ğin yolunu açmıştır. De Motu Animalium (Hayvanların Hareketleri) adlı eseri yayınlanan ilk biyomeka-
nik kitabıdır. 1680 yılında yayınlanan kitabın ilk bölümünde kas-iskelet sisteminin eksternal hareketleri, 
ikinci bölümde ise kasların fizyolojisi, kan dolaşımı gibi internal hareketler çalışılmıştır. 

Şekil 2: Biyomekaniğin babası kabul edilen Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679)

Borelli’nin omurganın biyomekaniği üzerine ilginç saptamaları vardır. İntervertebral diskin viskoelastik 
yapıda olduğunu ve kemiklerin arasında yastık ve yay görevi olduğunu yazmıştır. Diskin aynı zamanda 
yük taşıdığını yazmıştır, çünkü yaptığı hesaplamalarda sadece spinal kasların ağır yükleri taşıyamaya-
cağını hesaplamıştır. Servikal bölgeden yüklenen bir ağırlığın her bir omura ne kadar yük bindireceğini 
hesaplamıştır ve bu değerler 300 yıl geçmiş olmasına rağmen modern hesaplama yöntemleri ile destek-
lenmektedir. Borelli insan ağırlık merkezini saptayan ilk bilimadamıdır.(13,15,20,21)

Borelli’den sonra kayda değer diğer bir portre Leonard Euler’dir. 1707 ve 1783 yılları arasında yaşamış 
İsviçreli bilimadamı, genelde matematik üzerine çalışmıştır ve astronomi, fizik, biyomekanik üzerinde 
de çalışmalar yapmıştır. İnsan omurgasının bir kolon gibi kompresif ağırlıkları taşıdığını belirtmiş ve 
kritik yüklenme noktasında aşırı yüklenmeye bağlı instabilite oluşacağını yazmıştır. Yaptığı matematik 
ölçümlerini spinal biyomekanik modelde yoğunlaştırmıştır.(21)

Bin sekiz yüz otuz altıda ise Weber kardeşler makinalarla ilgilenmiş, yürüme ve koşmanın mekaniği 
hakkında çok ayrıntılı bir çalışma yayınlamışlardır.(13)

Bu bilimadamlarından sonra Julius Wolff’tan söz edilmesi gerekir. 1836-1902 yılları arasında yaşamış 
olan Alman bilimadamı kemikler üzerine yaptığı çalışmalarla ünlenmiştir. Wolff kansellöz kemiğin mi-
marisinin kompresif ve tensil yüklemelere dönük bir trabekülasyon gösterdiğini belirlemiştir. Wolff tra-
beküllerin yönü veya yüklerin yönündeki her hangi bir değişikliğin trabeküler düzenlemeyi bozacağını 



Biyomekaniğin Tarihi 5

ifade etmiştir. Ortopedik cerrah kendi ismi ile anılan Wolff kanununda şöyle demektedir; “Kemiğin her 
fonksiyon değişimi, matematik yasalarına bağlı kalınarak iç mimari ve dış konformasyonda değişiklik 
yapar”. Bu kanun ile günümüzde, üzerine yük bindiğinde konulan intervertebral kemik greftlerinin füz-
yona gittiği, üzerinde yük olmayan kemik fragmanların rezorbe olduğu ifade edilmektedir.(13,21)

Yirminci yüzyılın ortalarında Pauwels’in çalışmalarına tanık oluruz. Pauwels biyolojik dokuların meka-
nik streslere olan yanıtını incelemiştir.(13)

Günümüzde Bowen uygulamalı anatomi ve kinezyoloji kitabı yazdı ve 20 yıldan fazla süre ders kitabı 
olarak okutuldu.(3,5)

Biyomekanik Çalışmalar
Özellikle geçtiğimiz yüzyılın 2. yarısından itibaren gerek deney hayvanlarında, gerekse insan kadavrası 
üzerinde yapılan birçok biyomekanik çalışma ile biyomekaniğin bilimsel temelleri atılmış ve bu konuda 
birçok eser yayınlanmıştır. Yapılan çalışmaların zorluğu, kadavra sorunları, kasın biyomekanik etkinli-
ğinin gözardı edilmesi ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler sonlu eleman modellerini (finite element 
models) gündeme getirmiştir. Son 40 yılda geliştirilen bu yöntemde omurga barlar, üçgen gibi geometrik 
yapılara dönüştürülmüş ve bilgisayar aracılığıyla matematik yöntemlerle modeller oluşturulmuştur. Bu 
yöntemle birçok spinal destrüksiyon ve enstrümantasyonun etkisi araştırılabilmiştir.

Son zamanlarda canlı insanda protezin içine yerleştirilen “strain gauge”lar sayesinde postoperatif dö-
nemde implantın durumu incelenmektedir. Bu amaçla öncelikle kalça protezlerinde çalışmalar yapılmış-
sa da, lomber omurlara yerleştirilen implantlar için benzeri çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. 

Yayınlar
Omurga biyomekaniğine ilişkin birçok kitap yayınlanmıştır. White ve Panjabi, Weinstein ve Benzel’in 
kitapları ilk akla gelen eserlerdir. Bu kitaplardan sonuncusu Türkçeye çevrilmiştir. Bunun yanı sıra gü-
nümüzde biyomekaniğe ilişkin birçok uluslararası dergide omurga biyomekaniğine ilişkin sayısız makale 
yayınlanmaktadır. Bu dergilerden bazıları “Clinical Biomechanics”, “Journal of Biomechanics”, “Biome-
chanics”, “Biomedical Engineering” ve “Medical engineering & Physics” adlı dergilerdir. Bu dergilerin 
dışında spinal cerrahi ile ilgili olan “Spine”, “The Spine Journal”, “European Spine Journal”, “Journal of 
Spinal Disorders and Techniques” isimli dergiler ile birçok nöroşirürji ve ortopedi dergisinde de biyome-
kanik ile ilgili sayısız makale yayınlanmaktadır.

Son Söz
Son 50 yıla baktığımızda cerrahlar ve mühendislik arasında bir köprü kurulmasının zorunluluğu gün-
deme gelmiştir. Bu işbirliği birçok biyomekanik çalışmanın temelini atmıştır. Bugün dünyanın birçok 
ülkesinde biyomekanik labaratuvarlarında bu çalışmalar yapılmakta ve bu sayede birçok hastalığın ta-
nımlanması ve tedavisi aydınlığa kavuşabilmektedir. 

Ülkemizdeki kongre tebliğlerine bakıldığında benzeri biyomekanik çalışmalarının 1995 sonrasında teb-
liğ edildiği görülmektedir. Günümüz Türkiye’sinde batılı gelişmiş labaratuvarlar düzeyinde olmazsa da 
üç büyük kentimizde birçok merkezde teknik üniversitelerdeki laboratuvarlarda biyomekanik çalışmalar 
sürdürülmektedir. Özellikle Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül 
Üniversitesinde yapılan ve yayınlanan çalışmalar bilinmektedir.
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2
Biyomekaniğin Fiziksel Temelleri

Yunus Karakoç, Aişe Rumeysa Mazı

Mekanik ve Biyomekanik
Mekanik, fiziğin beş klasik alanından biri olup, hareket, iş ve enerji gibi konuları inceler. Katı cisimler 
mekaniği statik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır. Statik, cismin veya sistemin kuvvet altında durağan 
dengesini inceler ki bu durağan denge hareketsizlik veya ivmesiz hareket olarak gözlemlenebilir. Dina-
mik ise, cismin ivmeli hareketinin incelenmesidir. Dinamik kendi içinde kinetik ve kinematik olmak 
üzere ikiye ayrılır. Kinetiğin kinematikten farkı harekete neden olan kuvveti de çalışma alanının içine 
almasıdır. Ancak kinematik sadece hareketin hız, ivme, yön gibi kuvvet sonucu ortaya çıkan sonuçlarını 
inceler.(3)

Biyomekanik, mekanik kavramların ve yasaların hücreden organ sistemlerine kadar canlıdaki tüm olay-
lara ve motor davranışa uygulanmasıdır. Biyomekaniğin farklı yönleri, uygulamalı mekaniğin farklı alan-
larını anlamak için kullanılır. Örneğin statik prensipleri ile kas-iskelet sisteminde kuvvet etkileri çalışı-
labilirken, dinamik prensipleri, özellikle spor mekaniğinde, yürüme ve hareket analizlerinde kullanılır.(3)

Biyomekaniğin Tarihçesi
Biyomekanik tarihsel olarak canlının hareketinin başlamasıyla başlamış sayılabilir. Biyomekanikle ilgi-
li ilk yazılı kaynaklar ise hayvanlarda yürüme ve koşma gibi kompleks hareketlerin kaydedildiği Aris-
to’nun (M.Ö. 384-322) De Motu Animalium eserine dayanmaktadır. Tarih sahnesinde biraz ileri gitti-
ğimizde Leonarda Da Vinci’nin (1452-1519) yürüme, zıplama, ayakta durma, oturma vb. aktiviteler ve 
vücut fonksiyonu üzerine çeşitli çalışmalar yürüttüğünü görüyoruz. Galileo Galilei (1564-1642) düşen 
cisimlerin hareketini inceleyerek fizyolojik işlevlerin matematiksel analiziyle alandaki bilgi birikimini 
arttırmıştır. Bu çalışmaları Wiiliam Harvey’nin biyolojik akışkanların mekaniği üzerine araştırmaları ve 
Alfonso Borelli’nin biyolojik katı cisimlerin mekaniği üzerine araştırmaları izlemiştir. Yine bu gelişme-
lere yakın dönemlerde Newton (1642-1727), statik, dinamik ve mekanik kanunlarını (Newton Kanunu) 
hesaplamayı keşfetmiştir. 1800’lere gelindiğinde Weber ve Marey’nin yürüyüş analizleri, alanda yapılan 
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çalışmalara eklenmiştir. 19. yy’da, özellikle 1.Dünya Savaşı’nı takiben Biyomekanik, yüksek eğitim prog-
ramları ve fakültelerde bir disiplin haline gelmiştir. Günümüzde biyomekanik çalışmaları, organlarda 
kuvvet-hareket ilişkisi, yük kaldırma, tırmanma, fırlatma gibi aktivitelerin modellenme ve simülasyonu, 
insan eklemlerinin modellenmesi, spor biyomekaniği, doku mühendisliği, tanı ve tedavi için yöntem ve 
cihaz tasarımları gibi pek çok alanda hızla devam etmektedir.(3)

Biyomekaniğin Uygulama Alanları
Biyomekanik araştırmaları temelde üç bölüme ayrılabilir; deneysel çalışmalar, model analizleri ve uygu-
lamalı araştırma. Biyomekanikte deneysel çalışmalar kemik, kıkırdak, kas, tendon, ligament, deri ve kan 
gibi biyolojik materyallerin mekanik özelliklerini belirlemek için uygulanır. Model analizleri, literatürde 
var olan deneysel bulgular kullanılarak, yeni laboratuvar deneylerine ihtiyaç duymadan bilgisayar mo-
dellemesi gibi yöntemlerle çevresel ve işlevsel faktörlerin etkilerini tahmin etmek için kullanılır. Uygu-
lamalı araştırmalarda, bilimsel bilgi birikimi uygulamaya dökülerek insan sağlığına yarar sağlamak için 
ortez ve endoprotez tasarımı, cerrahi alet tasarımı gibi konularda kullanılır.(3)

Tablo 1: Fiziksel büyüklükler ve birimleri
TEMEL BÜYÜKLÜKLER

Büyüklük Tanımı SI birimi
Kütle Madde miktarı kg
Zaman s
Mesafe İki nokta arası en kısa doğru m

TÜRETİLMİŞ BÜYÜKLÜKLER
Büyüklük Tanımı SI birimi

Hız mesafe / zaman m/s
İvme hız / zaman m/s2

Kuvvet kütle x ivme kg.m/s2 (N)
Basınç kuvvet / alan N/m2 (Pa)
Moment kuvvet x kuvvete dik mesafe N.m
Enerji kuvvet x kuvvete paralel mesafe N.m (J)

Biyomekaniğin Temel ve Türetilmiş Fiziksel Büyüklükleri ve Birimleri
Bütün niceliklerin büyüklükleri altı temel büyüklük olan kütle, uzunluk, zaman, elektrik akım şiddeti, 
ışık şiddeti ve sıcaklık cinsinden yazılabilir. Bu büyüklükler kullanılarak üretilen diğer büyüklüklere tü-
retilmiş büyüklükler denir. Tablo 1’de Biyomekanik alanında sıkça kullanılan temel ve türetilmiş büyük-
lükler Uluslararası Birim Sistemindeki (SI) halleriyle verilmiştir.(13)

Bir Biyomekanikçi Ne Yapar? 
Bir biyomekanikçi, spor biyomekaniği, mesleki biyomekanik veya klinik biyomekanik alanlarından bi-
rinde çalışıyor olabilir. 

Spor ve Egzersiz Biyomekanikçileri, mekanik kavramları kullanarak en yüksek performansı elde etmek 
için vücudu hareket ettirmenin en uygun yolunu değerlendirirken, yaralanma riskini de en aza indirme-
yi hedefler. Bu hedef doğrultusunda, egzersiz posturünün değerlendirilmesi, antrenman tekniklerinin 
geliştirilmesi, ayakkabı dizaynı da dahil olmak üzere spor gereçleri ve egzersiz aletlerinin tasarlanması 
alanın bir parçasıdır.(3)
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Mesleki Biyomekanik, bir diğer adıyla ergonomi, çalışanlar için daha iyi ve güvenli bir çalışma ortamı 
oluşturmaya odaklanmıştır. Amaç, makineleri ve iş alanlarını çalışanların eklemlerinin sürekli maruz 
kaldığı stresi azaltacak şekilde tasarlamaktır. Ofis çalışanlarının kullandığı masa ve sandalyelerin tasarı-
mı da, pense, tornavida gibi aletlerin tasarımı da bu alana girmektedir.(3)

Klinik Biyomekanikçiler, insan hareketini, yaralanmanın mekaniğini ve iskelet kas sistemi problemleri-
ni anlayıp, önlenmeyi ya da tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedefler. Ampüte bir hastanın hareketlerinin 
mekaniğini anlamak, koltuk değnekleri, ortez-protez gibi ek aletleri incelemek ve geliştirmek klinik bi-
yomekanikçilerin çalışmalarının en önemli kısımlarındandır.(3)

Kas İskelet Sistemi Biyomekaniği
Vücuda dışarıdan bir kuvvet uygulamak vücudu “yüklenmek” olarak isimlendirilir. Bu yüklenme ile 
vücutta “germe” (stress) denilen bir iç kuvvet oluşur. Germenin etkisiyle vücut elemanlarında görülen 
deformasyon veya biçim değişikliğine ise “gerilme” (strain) denir. Örneğin, ayağın bileğe kuvvet uygular 
şekilde içe dönmesi sırasında ligament germeye maruz kalır. Germenin etkisiyle ligamentin uzunluğu 
değişir ve gerilme gerçekleşmiş olur. Gerilmenin miktarı bileğin burkulup burkulmadığını belirler.(6,8)

Yüklenme, kuvvetin yönüne ve oluşturduğu cevaba bağlı olarak farklı şekillerde isimlendirilir. Temel 
yüklenme çeşitleri, germe (tension), sıkıştırma (compression) ve kaydırma (shear) yüklenmelerdir 
(Şekil 1).(8)

Germe, zıt yönlü iki kuvvetin nesneyi iki uçtan çekerek germesi olarak tanımlanabilir. Kas aktivitesi sı-
rasında tendonda oluşan yüklenme böyle bir yüklenmedir. Tendonu bir uçtan kas lifleri çekerken, diğer 
uçtan kemikle bağlantısı benzer bir çekme kuvveti oluşturur. Germe vücudun longitudinal aksisi boyun-
ca oluştuğundan “aksiyel yüklenme” olarak sınıflandırılır.(6,8)

Sıkıştırma, iki kuvvetin nesneyi iki uçtan iterek sıkıştırmasıyla oluşan yüklenmedir. İki kemik arasındaki 
eklemde, kemik hareketine bağlı olarak kıkırdak dokunun sıkıştırılması, insan vücudunda sıkıştırma 
yüklenmenin örneğidir. Sıkıştırma da germe gibi bir aksiyel yüklenme çeşididir.(6,8)

Şekil 1: Temel aksiyel yüklenme çeşitleri(8)
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Kaydırma, germe ve sıkıştırmanın aksine kuvvetin nesne yüzeyine paralel uygulanması sonucu oluşur. 
Germe ve sıkıştırmada nesne uzamaya ya da kısalmaya zorlanırken, kaydrıma nesneyi açısal bir şekil 
değişimine zorlar.(8)

Longitudinal aksisin bir tarafında germe, diğer tarafında sıkıştırma oluşturan asimetrik yüklenmeler 
bükme (bending) olarak isimlendirilen kompleks bir yüklenmeye sebep olurlar. Bu yüklenme türünde 
kuvvetler aksiyel çizgiden geçmediği için ortaya çıkan dönme momenti nesneyi bükülmeye zorlar. İnsan 
vücudunda ayakta durur pozisyonda üst vücudun ağırlığı ile tibianın arasında kalan femur üzerinde bu 
tür bir yüklenme görülür.(6,8)

Longitudinal aksis üzerinde dönme momentleri etkisiyle oluşan çevirici yüklenmeye torsiyon denir. Ör-
neğin, ayağı sabit tutup üst vücudu çevirmek tibiaya bilekten ve femurdan dönme momenti vermek ve 
dolayısıyla tibiayı torsiyon ile yüklemekle sonuçlanır.(6,8)

Bahsedilen bu yüklenme türleri tek başlarına etkili olabildikleri gibi, birden fazla yüklenme tipi eş za-
manlı olarak da etki edebilir. Bu durum kombine yüklenme olarak adlandırılır.(6,8)

Yüklenme ve Cevap
Yüklenme sonucu birim alana etki eden iç kuvvete “germe” (stress) denir. Germenin etkisiyle oluşan kalı-
cı veya geçici şekil değişikliği/deformasyon ise “gerilme” (strain) olarak isimlendirilir. Germe vücutta her 
zaman deformasyona sebep olur ancak deformasyonu çıplak gözle görmek her zaman mümkün değildir. 
Deformasyonun tespiti için yüksek hassasiyetli çeşitli araçlar kullanılır. Deformasyon uzunluk birimi 
kullanılarak, uzunluktaki değişimin deformasyon öncesi uzunluğa bölünmesiyle hesaplanır. Gerilme, 
germe ya da sıkışma yüklenmeleri sonucu oluşuyor ve sadece boyda değişiklik görülüyorsa normal/line-
er gerilme olarak, kaydırma germesi sonucu oluşuyorsa kaydırma gerilmesi olarak adlandırılır.(6,8)

Germe-gerilme eğrisi isminden de anlaşılabileceği gibi germeye bağlı olarak gerilmede meydana gelen 
değişikliği gösteren eğridir (Şekil 2). Eğri cismin elastik ve plastik özellik gösterdiği alanları ortaya koyar. 
Eğride elastik limite kadar uzanan elastik alan içerisinde uygulanan germe kalktığı anda cisim orijinal 
formuna geri döner. Kırılma noktası sonrası alanda yani plastik bölgede ise deformasyon kalıcı olur, 
cisim eski haline dönemez. Eğrinin en son noktası ise materyal için kopma noktasıdır, cisimde fiziksel 
parçalanma görülür. Bu eğri sayesinde cismin dayanıklılığı yani kaldırabildiği maksimum germe kolay-
lıkla gözlenebilir.(6,8)

Şekil 2: Elastik bir maddenin germe-gerilme eğrisi 
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Kas ve İskelet Sistemine Ait Biyomekanik Özellikler
İnsan vücudunda hareket üç sistemin ortak çalışması sonucu oluşur. Kas, iskelet ve sinir sistemlerinin 
çalışma mekanizmalarının incelenmesiyle biyomekaniğin en temel uğraş alanı olan hareketi anlamak 
mümkün olur. 

İskelet sistemi, iç organları koruma, kaslara tutunacak alan sunarak kas ve vücut hareketlerine yardım 
etme görevini üstlenir. Sistemin elemanları olan kemik ve kıkırdak dokular, söz konusu görevleri yerine 
getirmeyi mümkün kılan yapısal ve mekanik özelliklerle donatılmıştır. Kemik, vücutta, dental enamel-
den sonra en sert yapı olmasının yanı sıra; en dinamik ve mekanik olarak aktif yapısıdır. Sıkıştırmaya 
karşı oldukça güçlü, kaydırmaya karşı ise zayıftır. Ayrıca kendini tamir etme kapasitesinin yüksekliği ve 
mekanik değişikliklere bağlı olarak konfigürasyonunu değiştirebilme yeteneğiyle bilinir.(6,8,9)

İskelet sisteminin diğer elemanı olan kıkırdak doku üç çeşittir: Hyalin kıkırdak, elastik kıkırdak ve fibröz 
kıkırdak. Hiyalin kıkırdak uzun kemiklerin ucundaki eklemleri kaplayan, şeffaf ve camsı yapıda, kolajen 
fibrillerden oluşmuş kıkırdaktır. Elastik kıkırdak, bol elastik fibril bulunduran, kemikleşme göstermeyen 
ve kulak kepçesi, kulak yolu gibi yapıları oluşturan kıkırdaktır. Fibröz kıkırdak ise omurlar arası disklerde, 
kemiklerin oynar eklem bölgelerinde ve tendon ve ligamentlerin kemiklerle birleştiği alanlarda bulunan, 
basınç ve çekmeye karşı oldukça dayanıklı kıkırdaklardır. Kıkırdak doku, germe, sıkıştırma ve kaydırma 
yüklenmelerinin üçüne karşı da dirençlidir. Hiyalin kıkırdak sıkıştırma yüklenmesini eklemler üzerin-
den kemikten kemiğe aktarır. Yüklenmeyi geniş bir alana yayarak kemikler arası temas noktalarındaki 
stresi azaltır. Ayrıca kemiklerin en az sürtünme ve aşınmayla hareket etmesini sağlar.(1,9)

Hareketin oluşması ve kontrolünde bağ doku elemanları olan tendonlar ve ligamentler de önem taşır. 
Tendonlar kaslarla kemikleri birbirine bağlarken, ligamentler kemikler arası bağlantının parçasıdırlar. 
Kolajen ve elastin liflerden oluşan yapıları sayesinde kasılma özelliği göstermeseler de az miktarda uzaya-
bilirler. Elastik yapıda olduklarından, elastik limitlerinin ötesinde gerdirilmedikleri sürece eski boylarına 
geri dönerler.(1,9)

Kas sisteminin, hareketi oluşturmak için iskelet sistemiyle ortak çalışan elemanı çizgili kaslardır. İnsan 
vücut ağırlığının %40-45’ni çizgili kaslar oluşturur. Çizgili kas grupları yüklenmenin dağılımını düzen-
leyerek ve şoku absorbe ederek iskeleti koruyup desteklerken, kemiklerin eklemlerde hareketini ve kuv-
vete karşı posturün korunmasını sağlar. Bu şekilde hem dinamik hem statik iş yapmış olurlar. Kasılma 
yetenekleri sebebiyle kasların mekanik özelliklerini incelemek nispeten zordur. Kasların kemik, tendon 
ve ligamentlerden daha düşük bir nihai gerilmeleri olmasına rağmen, kırılma gerinmeleri çok daha bü-
yüktür.(7,9,10)

Kas Kasılması
Kas biyomekaniğini ve kasılmasını anlamak için kas ve tendon birimlerinin anatomisini ve özelliklerini 
bilmek gerekir. Kaslar kasılabilen yapılar, tendonlar ise kemiklerle bağlantıyı sağlayan esnek yapılardır. 

İskelet kaslarında bir lif yapısı, çok sayıda miyofiberin bir araya gelmesiyle oluşur. Miyofiberler, memb-
ranla sarılı ince (aktin), kalın (miyozin), esnek (titin) ve esnek olmayan (nebulin) filamentler içeren 
birkaç sarkomerden meydana gelirler. Kasılma ile ilgili en yaygın ve kabul gören teori, kasılmanın sar-
komerdeki aktin ve miyozin filamentlerinin birbiri üzerinden kaymasıyla gerçekleştiğini söyleyen Hux-
ley’nin kayan filamentler teorisidir.(7,9,10,12)
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Aktin ve miyozin filamentlerinin birbiri üzerinde kayması, aktin-miyozin arası kurulan ve güç vuru-
muyla sonlanan çapraz bağlar sonucu gerçekleşir. Özetle Ca2+ varlığında aktinin miyozin bağlayıcı aktif 
bölgesi açığa çıkar ve aktin, ATP’nin hidrolizi ile bağlanmaya hazır hale gelen miyozin başına bağlanır. 
Hala miyozine bağlı bulunan serbest P’nin ayrılmasıyla miyozin külür, “güç vurumu” gerçekleşir. Ak-
tin-miyozin bağının kopması için yeni bir ATP’nin miyozine bağlanması gerekir.(7,9,10)

Düz kasta da mekanizma benzer olmakla birlikte bazı farklılıklara sahiptir. Öncelikle Ca2+ kaynağı iskelet 
kasındaki gibi sarkoplazmik retikulum değil, ekstraselüler alandır. Hücre içine alınan Ca2+, kalmoduli-
ne bağlanarak miyozin hafif zincir kinazı aktifleştirir ve miyozin hafif zincir kinaz, miyozin başındaki 
p-hafif zinciri fosforile ederek aktine bağlanmaya hazır hale getirir. Ardından çapraz köprü kurularak 
güç vurumu gerçekleşir. Düz kasta kasılma az miktarda gerim ile daha az ATP harcanarak sürdürülür, 
dolayısıyla daha ekonomiktir. Ayrıca mandal mekanizması sayesinde kas bir kez tam kasıldığında doku 
kasılma gücünü uzun süre sürdürebilir.(7,9,10)

Hill’in 3 Elemanlı Kas Modeli
Kasa bağlı tendonlar ve bağ doku, kasın aktif kasılması ve pasif uzamasına yardım eden viskoelastik 
yapılardır. Hill’in kas modeline göre epimsiyum, perimsiyum, endomsiyum ve sarkolemma zarlarını 
çevreleyen bağ doku kasılabilen miyofibril yapıya paralel, tendonlar ise seri bağlanmış durumdadır. Bu 
modelde, miyofibril “kasılabilen bileşen (CC)”, zarlar ve fasiyalar “paralel elastik bileşen (PEC)” ve ten-
donlar “seri eslastik bileşen (SEC)” olarak isimlendirilir (Şekil 3). Aktif kasılma ve pasif uzama esnasın-
da paralel ve seri elastik bileşenlerde gerginlikle birlikte enerji depolanır ve kas gevşediğinde bu enerji 
serbest bırakılır. Elastik bileşenler, kası kasılmaya hazır halde tutma, kasta gerilimin düzgün bir şekilde 
oluşup yayılmasının kontrolü, kasılma sonunda yapıların başlangıç pozisyonlarına dönüşünü sağlama, 
kas hasarlanmalarını önleme gibi kritik görevler üstlenirler.(7,9,10)

Şekil 3: Kasılabilen bileşen (CC), paralel elastik bileşen (PEC) ve seri, elastik bileşen (SEC)’den oluşan üç 
elemanlı kas modeli(9)

Kasılma Türleri
İzometrik kasılmalar, kasın boyunda herhangi bir değişiklik olmadan, sadece geriliminin arttığı kasıl-
malardır (Şekil 4b). Sarkomerler bir miktar kısalsalar da elastik bileşen gerilerek kasın toplam boyunun 
sabit kalmasını sağlar. Ayakta dik durmamızı sağlayan kaslar izometrik kaslara iyi bir örnektir.(4,7,10)
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İzotonik kasılma sırasında ise gerilim sabit kalırken kas boyu değişir. Kısalma kasılabilen bileşende ger-
çekleşirken, elastik bileşen belirli bir gerilimi ve uzunluğu korur ancak kasın tümünde kısalma ve kasıl-
ma görülür (Şekil 4a). Gerilim sabitken kas boyunda kısalma görülüyorsa bu tür kasılmalar konsantrik 
olarak adlandırılır. Eğer bunun aksine kas boyunda uzama gerçekleşiyorsa bu tür kasılmalara ekzantrik 
kasılma denir. Konsantrik kasılmada pozitif mekanik iş (ağırlık kaldırma), ekzantrik kasılmada negatif 
bir mekanik iş (ağırlık indirme) yapılır.(4,7,10)

Fiziksel aktivite sırasında izometrik ve izotonik kasılmalar birlikte görülür (Şekil 4b). İzometrik ve izo-
tonik kasılmaların birbirini takiben gerçekleştiği bu kasılmalara oksotonik kasılma adı verilir. Koşma 
sırasında bacak kaslarının yaptığı kasılma buna bir örnektir. Yere basma fazında gerçekleşen izometrik 
kasılma, ekstremite hareketi sırasında yerini izotonik kasılmaya bırakır.(4,7,10)

Şekil 4: (a) İzotonik ve (b) İzometrik Kasılmalar ve Gerim-Zaman grafikleri(9)

Gerim ve Sarkomer Uzunluğu Arasındaki İlişki
İstirahat koşullarında sarkomer boyu 2µm kadardır. Çizgili kaslarda, sarkomer boyu bu uzunluğun %80-
120’sine ulaştığında aktin-miyozin etkileşimi, dolayısıyla kuvvet üretebilme yeteneği en yüksek seviyede-
dir. Eğer uzunluk istirahattakinin %180’ine kadar çıkarsa aktin filamentleri o kadar uçlara çekilmiş olur 
ki, miyozin ile çarpraz köprü oluşturamaz ve kasılma yeteneği kaybedilmiş, kuvvet üretimi sıfıra inmiş 
olur (Şekil 5).(4,9,10)

Düz kasta da boy-gerim ilişkisi çizgili kasa benzer olup, eğrinin alanı daha geniştir. Bunun sebebi düz 
kasların istirahat uzunluklarını çizgili kaslardan daha fazla değiştirebiliyor olmalarıdır.(9,10)

a) İzotonik kasılma

b) İzometrik kasılma
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Şekil 5: Çizgili kasta gerim-sarkomer uzunluğu grafiği(9)

Güç, Kuvvet ve Hız İlişkisi
Bir kas için güç hesabı, kasta kuvvet üretimi ile kasılma/kısalma hızının çarpımı olarak hesaplanır. 
(Güç=Kuvvet x hız) Bu hesaptan yola çıkarak hız ile kuvvetin ters orantılı olduğunu, kasın kısalma hızı 
arttıkça ürettiği kuvvetin azaldığını söylemek mümkündür. Kuvvet üretimi- Kısalma hızı eğrisinde se-
çilen herhangi bir noktanın x ve y eksenlerine uzanan kollarının altında kalan alan kasın gücünü verir. 
Kısalma hızının 1/3’ü güç için mümkün olan maksimum seviyeyi gösterir.(4,9,10)

Kas Tarafından Yapılan İş
Ağırlık kaldırma sırasında insan ön kolu, destek noktası dirseğe yakın olan bir kaldıraç davranışı göste-
rir. Kaldıracın ucundaki yükü kaldırmak için yapılması gereken iş, yükün oluşturduğu kuvvetle yükün 
destek noktasına uzaklığı çarpılarak bulunur (iş=kuvvet x uzaklık).(4,11)

Yüklenme olmadığı durumda, önkolun kendi ağırlığı ve yerçekimi sebebiyle kolu aşağı çeken bir kuvvet 
mevcuttur. Kolu 90o açıyla sabit tutmak için biseps kası, bu kuvveti karşılayacak bir iş yapmak zorun-
dadır. Yüklenme olmadığında izometrik ve izotonik kasılmalar için kas ekstra bir iş yapmaz. Yüklenme 
olduğunda ise yükü kaldırmak için yapılan iş ile kolu sabit tutmak için yerçekimine karşı yapılan iş top-
lanarak kasın yaptığı toplam iş hesaplanır.(4,11)

Kasılmanın Enerjetiği
Çapraz köprü döngüsü kasta ciddi miktarda ATP tüketilmesine sebep olur. Düz kas ve çizgili kasın enerji 
ihtiyaçları farklılık gösterir.(4)

Düz kaslarda miyozinin aktinden ayrılma hızı çizgili kaslara göre daha düşüktür. Dolayısıyla düz kas-
larda etkinlik (%15-20) çizgili kaslara (%40) göre düşüktür. Ancak hızın düşüklüğü sayesinde neredeyse 
bütün aktif köprüler güç vuruşu oluşturabilir. Böylece düz kaslar düşük ATP tüketim hızı ile yüksek 
güçler oluşturmuş olurlar. Özetle düz kas düşük etkinliğe, yüksek ekonomiye sahiptir.(4)
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Denge ve Ağırlık Merkezi
Bir cismin dengede kalabilmesi için Newton’un birinci hareket yasasını ve dönme momenti koşulunu 
sağlaması gerekmektedir. Newton’un birinci yasasına göre denge durumundaki bir cisme etki eden kuv-
vetlerin vektörel toplamı sıfırdır. Ancak cisme etki eden kuvvetler eş büyüklükte ve zıt yönlüyseler bu 
yasayı sağladıkları halde cisim dönmeye başlar ki bu da dengenin sağlanmadığı anlamına gelir. Dönme 
momenti koşulu bu noktada devreye girer. Bir cismin dengede sayılması için etki eden kuvvetlerin oluş-
turduğu dönme momentlerinin toplamı sıfır olmalıdır. Dönme momenti, kuvvet (F) ile kuvvetin cisimde 
belirlenen O noktasına dik uzaklığının (d) çarpımına eşittir. Dönme momenti bir vektördür ve büyüklü-
ğü kuvvet ile uzaklık vektörü arasındaki açıya bağlıdır. Bu açı 180o iken moment 0, açı 90o iken moment 
maksimum değerindedir.(2,11)

Yerçekimi kuvveti her an vücudumuzun her noktasına etki etmektedir ve bir dönme momenti oluş-
turmaktadır. Yerçekimsel dönme momenti, yer çekimi kuvvetiyle ağırlık merkezinin çarpımına eşittir. 
Bir diğer değişle ağırlık merkezi, yerçekimsel dönme momentinin hesaplanmasında toplam yerçekimi 
kuvvetinin etki ettiği düşünülen noktadır. Yer çekimi kuvveti, ağırlık merkezi üzerinde dönme momenti 
oluşturamaz, yani kuvvetin etki çizgisi ağırlık merkezinden geçmektedir.(2)

Ağırlık merkezi vücut için balans noktasıdır. Bir destek noktası, ağırlık merkezinin altına yerleştirilirse 
dönme momenti olmayacağından cisim balans durumundadır. Dimdik ayakta duran bir insan için ağır-
lık merkezi ayak bileğinin 3 cm önünden geçen dik çizgi üzerindedir. Aynı pozisyonda ayak tabanlarının 
arasında kalan alan balansı sağlayan destek noktasıdır. İnsan vücudu gibi kıvrılabilir cisimlerde ağırlık 
merkezinin konumu cismin şekline bağlı olarak değişir. Balansı sağlamak için, vücut hareket ettikçe yer 
değiştiren ağırlık merkezinin dik çizgisinin destek alanı içinde kalmaya devam etmesi gerekir.(2,11) 

Ağırlık taşıma durumunda taşınan eşya ağırlık merkezinin kaymasına sebep olur. Balans durumunu 
bozmamak için, yeni ağırlık merkezini destek alanının içinde bırakacak şekilde vücudu hareket ettirmek 
gerekir. Öte yandan yürüme esnasında destek alanı yere temas etmekte olan tek ayak tabanı olduğundan 
ve her adımda destek alanı değiştiğinden vücudu buna uyum sağlayacak şekilde yerle temas halindeki 
ayağa doğru hareket ettirmek gerekir. Destek alanının genişliği dengeyle doğru orantılıdır. Tek ayak üs-
tünde duran bir insanın dengesini bozup devirmek için gereken kuvvet, iki ayak üstünde duran birini 
devirmek için gereken kuvvetten küçüktür. Aynı şekilde ayakları yana açarak destek alanını genişletmek, 
kişiyi devirmek için çok daha büyük bir kuvvet uygulanmasını gerekli kılar, diğer bir deyişle dengeyi 
arttırır (Şekil 6).(2)

Şekil 6: İnsan vücudunda ağırlık merkezi, ağırlık taşırken ağırlık merkezi, ayakları açarak dengeyi arttır-
ma.(2)
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Düz Kaslara Ait Biyomekanik Özellikler
Akciğer, kalp gibi içi boş organların duvarındaki kas kasıldığında duvar gerimi (T) artar. Duvar geri-
mindeki artış lümen içi basıncı arttırır. Ancak basınçtaki değişim sadece gerime bağlı olarak değişmez, 
organın yarıçapı (r) da basıncın ne miktarda değişeceğinin belirlenmesinde rol oynar. Laplace yasasına 
göre basınç yarıçap ile ters orantılı olarak değişir. Formulize edecek olursak; P=2T/r içi boş organlarda 
basınç değerini verir.(5)

İzovolemik şartlarda, yani gerim boyunca sabit bir hacim değeri söz konusuyken, belirtilen bir duvar 
gerimi için, oluşan lümen içi basınç hacme bağlı olarak farklılık gösterir. Değişen hacim şartlarında ise 
oluşan lümen içi basınç, hacim azaldıkça artış gösterir.(5)
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Akışkanlar Mekaniği

Kanın Biyomekanik Özellikleri - Hemoreoloji

Yunus Karakoç, Hande Kılıçkaya

Maddeler katı, sıvı ve gaz olarak üç grupta sınıflandırılırlar. Maddenin (katı-sıvı-gaz) hali ise maddenin 
moleküllerinin birbirleriyle ilişkisine göre ortaya çıkmaktadır. 

Katı maddelerde moleküller arası çekim çok fazladır. Moleküller sıkışık biçimde yan yana dizilmişler-
dir, bulundukları şartlarda hareket etmezler sadece (moleküler seviyede) titreşim hareketi yapabilirler. 
Katılar genelde sabit bir şekli olan ve akışkan olmayan maddelerdir. Fakat katılar da bir kuvvet etkisinde 
zamanla elastik ve/veya plastik deformasyona uğrayabilirler. 

Sıvılarda moleküller arası çekim kuvveti katılara nazaran daha azdır. Moleküller bir arada bulunma eği-
limindedirler ama sıkışık ve sabit şekilde dizilmemişlerdir. Sıvı maddelerin molekülleri bulundukları 
ortamda birbirlerinin üzerinden kayma hareketi yaparak sürekli hareket halindedirler. Sıvılar yer çekimi 
kuvvetinin etkisinde içinde bulundukları kabın/ortamın şeklini alırlar. Bal gibi kıvamlı sıvılar daha yavaş 
şekil değiştirirlerken su veya alkol gibi sıvılar daha hızlı şekil değiştirirler yani akarlar. 

Gazların molekülleri arasındaki çekim kuvveti hiç yok gibidir. Moleküller sürekli hareket halindedirler; 
birbirlerinden bağımsız hareket ederek çevreye yayılırlar. Gaz haldeki maddelerin molekülleri genelde 
bulundukları kaba/ortama her yönde homojen bir biçimde dağılma eğilimindedirler. Basınç farkı, sıcak-
lık ya da gazın cinsi gazın difüzyon hızını etkileyen faktörlerdir (Şekil 1). 
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Şekil 1: (a) Katıların sıkışık molekül yapısı. (b) Sıvıların sıkışık olmayan molekül yapısı. (c) Gazların seyrek 
moleküler yapısı.

Akışkanlar ve Özellikleri 
Belli bir şekilleri olmayan, bulundukları kabın şeklini alabilen ve en küçük etki ile şekil değiştirebilen 
maddelere akışkan denir. Sıvılar ve gazlar akışkan maddelerdir. Akışkanlarda kohezyon kuvvetleri ol-
dukça küçüktür ama yine de moleküller arasında sıvı ve gaz kütlesi oluşturabilecek kadar elektriksel 
çekim kuvveti mevcuttur.

Akışkanlar teorik olarak ideal akışkanlar ve gerçek akışkanlar olarak iki sınıfta incelenir:
1. İdeal akışkanlar: Molekülleri arasında sürtünme olmayan, viskozitesi çok düşük olan ve sıkıştırıla-

mayan akışkanlardır. Akışkan problemlerini çözmek için idealize edilmiştir, doğada bulunmazlar. 
Makaslama esneklik modülü, hacim esneklik modülü ve viskozitesi çok düşük olan akışkanlardır. 
Bunlar en küçük etki altında hemen şekil değiştirirler.

2. Gerçek akışkanlar: Kuvvet etkisi altında kolayca şekil değiştirebilen, yine de şekil değiştirmeye az 
da olsa direnç gösteren, bir miktar sıkıştırılabilen ve viskozitesi ideal akışkanlardan fazla olan akış-
kanlardır.

İdeal akışkanların genel özellikleri:
 i. Belirli şekilleri yoktur. Kohezyon kuvvetleri oldukça düşüktür.
 ii. Molekülleri sürekli titreşim ve birbirleri üzerinden kayma/öteleme hareketleri yaparlar. Bu hareket-

leri sırasında küçük parçalara çarparak onları sürüklerler (Brown hareketi). Brown hareketi nede-
niyle sıvı içerisinde farklı moleküller zamanla karışırlar.

 iii. Ağırlıkları nedeniyle hidrostatik basınç oluştururlar. Bu basınç akışkanın her doğrultusunda vardır 
ve ölçülen yüzeye diktir.

 iv. Kapalı bir kapta durgun halde bulunan ideal akışkana bir basınç uygulanırsa bu basınç akışkan 
madde tarafından bulunduğu kabın tüm yüzeylerine aynen iletilir (Pascal Prensibi).

 v. Durgun bir sıvı içerisine bırakılan bir cisim yer değiştirdiği sıvının ağırlığı kadar bir kuvvetle kaldı-
rılır (Arşimed Prensibi).

Akışkanlar Mekaniği 
Akışkanlar mekaniği durağan haldeki veya hareket halindeki akışkanların mekanik özellikleriyle ilgile-
nen fizik dalıdır. Akışkanlar mekaniği statik ve dinamik olarak iki durum altında incelenir.

Akışkanların Statiği
Akışkan statiği durgun haldeki akışkanlarla ilgilenen bilim dalıdır.
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V = A . h   (V: Sıvının hacmi)
ds = m / V   (A: Yüzey alanı)
m = ds . V   (h: Yükseklik) 
m = ds . A . h  (ds: Sıvının yoğunluğu) 
W = m . g   (m: Kütle) 
W = ds . A . h . g  (W: Sıvının ağırlığı)
Ph = W / A   (g: Yerçekimi ivmesi)
Ph = ds . A . h . g / A
Ph = ds . h . g

Şekil 2: İçinde h yüksekliğinde ve ds yoğunluğunda bir sıvı bulunan silindirik kap

Pascal Kanunu: Kapalı bir sıvıya uygulanan basınçtaki değişiklik, kabın duvarlarına ve sıvının her nok-
tasına değişmeksizin aynen iletilir. Bu ağırlık kaldırmada sıklıkla kullanılan bir prensiptir. Basınç birim 
alana düşen kuvvet miktarıdır; Şekil 3’te küçük alana uygulanan küçük bir kuvvet ile büyük alandaki 
büyük ağırlıkların nasıl kolaylıkla kaldırılabildiği gösterilmektedir.

Şekil 3: Pascal kanununun pratikte uygulanmasına örnek olarak bir araba kaldırma düzeneği.

Yüzey Gerilimi: Hareket halinde olmayan bir sıvının iç bölgelerinde bulunan bir moleküle diğer mole-
küllerin uyguladığı kuvvetlerin bileşkesi 0’dır. Sıvının yüzeyinde bulunan moleküller sıvı yüzeyine dik 

Hidrostatik Basınç (Ph): Bir sıvının içinde bulunduğu kabın yüzeylerine yaptığı basınçtır. Şekil 2’deki 
gibi yoğunluğu ve yüksekliği bilinen bir sıvı için Ph şu şekilde hesaplanır:
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içeri yönelik bir kuvvet etkisi altında bulunurlar. Bu nedenle sıvı yüzeyini genişletebilmek için veya sıvı 
üzerindeki molekülleri sıvı yüzeyinde tutabilmek için bir iş yapılması gerekir. Yapılan bu iş sıvının yüzey 
geriliminin bir ifadesidir. Diğer bir ifade ile sıvının birim yüzeyini 1 cm2 genişletebilmek için gerekli olan 
kuvvete yüzey gerilim kuvveti denir.

T=F/2.b	 (b=sıvı	yüzeyinin	genişliği)
Yüzey gerilimi sıvıların cinsine, sıvı yüzeyinin temizliğine, sıvının saflığına ve dış ortamın sıcaklığına 
bağlı olarak değişir. Yüzey gerilimi miktarı akciğerler gibi hava sıvı teması olan yüzeylerde çok önem arz 
etmektedir. Sürfaktan yüzey gerilimini düşüren hayati bir maddedir.

•	 37	oC’de  Kanın yüzey gerilim sabiti 0,058 N/m

•	 37	oC’de  Plazma yüzey gerilim sabiti 0,058 N/m

•	 37	oC’de  Sürfaktan   0,001 N/m

•	 0	oC’de	 	 Su	 	 	 	 0,076	N/m

Kılcal Olay: Bir sıvının içerisinde bulunduğu kabın çeperiyle temasta olan sıvının adhezyon (aynı tane-
ciklerin aralarındaki çekim) ve kohezyon (farklı taneciklerin aralarındaki çekim) kuvvetleri kap çeperine 
dikey konumda değildir. Sıvının kenar yüzeyi sıvıya etki eden kuvvetlerin bileşkesine dik bulunur ve kap 
çeperi ile bir α açısı yapar. α açısı 900’den küçükse sıvı ıslatan sıvı özelliğindedir. α açısı 900’den büyükse 
sıvı ıslatmayan özelliğe sahiptir.

Yarıçapı 1mm’den küçük olan cam bir boru (kapiller-kılcal) bir sıvı içerisine daldırıldığı zaman sıvı ka-
piller boru içerisinde yükselir veya alçalır (Şekil 4). Bu olay yüzey gerilimi ile de ilişkilidir. Eğer sıvının 
yüzey gerilimi oldukça büyükse sıvı kapiller içerisinde alçalır (Civa). Eğer sıvının yüzey gerilimi düşükse 
kapiller boru içerisinde yükselir (Su). Islatan sıvılar kapiller boru içerisinde yükselmekte ve bu sıvılara ait 
adhezyon kuvvetleri kohezyon kuvvetlerinden daha büyük olmaktadır.

Şekil 4: Kılcal olay.

Akışkanların Dinamiği
Akışkan dinamiği hareket halindeki akışkanlarla ilgilenen bilim dalıdır. Sıvı akışkanların dinamiği hid-
rodinamik, gaz akışkanların dinamiği aerodinamik ve kanın dinamiği hemodinamik olarak adlandırılır.

Alkol,	hava,	su	gibi	maddeler	70	m/s’nin	altında	ideal	akışkan	davranışı	gösterirler.	
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Sıvı içerisinde herhangi bir molekülün hareket yörüngesine akım çizgisi denir. Sıvının akım çizgilerinin 
sıklaştığı yerde akış hızı artar. Akım çizgilerinin azaldığı yerde ise akış hızı azalır. Bir akışta belirli bir 
kesitten geçen akışkan moleküllerinin hızı, doğrultusu, yönü ve miktarı bakımından sabit kalıyorsa bu 
tür akımlara stasyonel (laminer) akım denir (Şekil 5).

Şekil 5: Düzgün (laminer) akış çizgileri

Bir boru içerisinde akış hızı sabit kalmak koşulu ile debi (sabit) süreklilik denklemi ile hesaplanır (Şekil 
6):

Debi	=	S1.v1 =	S2.v2

Şekil 6: Çapı ve yüksekliği değişkenlik gösteren bir akım borusu

Bir akım borusunun herhangi bir noktasındaki statik ve dinamik basınçların toplamı sabittir, buradan 
hareketle pratikte akışkanların hızları ve basınçlarının tayin edilmesi mümkün olmaktadır. Bu durumda 
laminer akımda ideal akışkanın akım borusunun herhangi bir yerinde basınç enerjisi, hacim birimindeki 
potansiyel enerji ve hacim birimindeki kinetik enerji toplamı sabittir. Bunun için Bernoulli Denklemi 
kullanılır:

W = Ek + Ep         W: Toplam Enerji 

P.V = (P1- P2). V        Ek: Kinetik Enerji 

ΔV.d = Δm        Ep: Potansiyel enerji

Ek= ½ mv2 = ½ ΔV.d. (v2
2 –v1

2)      P: Basınç 

Ep = m.g.h = ΔV.d.(h2-h1)        V: Hacim 

(P1 – P2) . V = ½ ΔV.d.(v2
2 –v1

2) + g. ΔV.d.(h2-h1)    d: Yoğunluk 

P1 + d.g.h1 + ½ d. v1
2 = P2 + d.g.h2 + ½ d.v2

2     v: Hız

         g: YerçekimiStatik basınç     Dinamik basınç
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Dış sürtünme: Akışkan ile kap arasında meydana gelen harekete karşı direnim gösteren sürtünme kuv-
vetidir. 

İç sürtünme: Akışkanın kendi molekülleri arasındaki iç sürtünme direncidir. (Viskozite)

Viskoz sıvının akış hareketi: Akış sırasında sıvının her tabakası temas ettiği alt tabakayı kendisinin akış 
hızından daha düşük bir hızla sürükler. 

Bir cm3 sıvı sütununun alt ve üst yüzeyleri arasında 1 cm/s’lik hız farkını oluşturan kuvvete 1 Poise denil-
mektedir. Pratikte 1/100 Poise olan centipoise (cP) kullanılmaktadır [dyn.s/cm2]. Kuvvet birimi Newton 
ve alan birimi m2 olarak alındığında viskozite birimi [N.s/m2] olacağından sonuç Pa.s olarak çıkar. 1 cP 
= 1 mPa.s eşitliği vardır. Viskozite şu şekilde hesaplanır:

(r: Boru yarıçapı η: Viskozite V: Hacim t: Akış süresi l: Boru uzunluğu)

Uçları arasında ΔP basınç farkı bulunan l uzunluğunda r yarıçapında yatay bir borudan zaman biriminde 
geçen akışkan hacmi boru yarıçapının 4. kuvvetiyle ve basınç farkıyla doğru orantılı, boru uzunluğu ve 
sıvının viskozitesi ile ters orantılıdır. 

Viskoz sıvıların iki türlü akışı vardır. 

1. Laminer akış: Akış çizgileri birbirlerine pareleldir (sessiz akış). Hareketli bir akışkan içinde tüm nokta-
larda hızlar zamanla değişmiyorsa bu türden akışa düzgün (kararlı, laminer, steady) akış denir. Uzun ve 
düz bir boru içinde sabit hızla düzenli bir şekilde akan sıvının akışı laminer akıştır. Boruya temas eden 
sıvı katmanı dış sürtünmeden ötürü nispeten düşük bir hızda akarken onun bir iç katmanı biraz daha 
hızlı akar, daha içteki katmanlar daha da hızlı akar (Şekil 7).

Şekil 7: Laminer akış

2. Türbülan (Girdaplı) akış: Akış çizgileri dağınıktır (sesli akış) (Şekil 8). Değişken hız ve yönlerde akış 
gösteren sıvının düzensiz akışına türbülan akım (girdap akımı) denir. Bu akışta bazı alanlarda ileri doğru 
akış neredeyse tamamen bozulur. Dolaşım sisteminde türbülan akım aort ve kalbin odacıkları gibi farklı 
basınçların görüldüğü yerlerde, damar duvarının düzgün olmadığı aterosklerotik alanlarda veya büyük 
damarların küçük damarlara dallandığı yerler (bifurkasyonlar) gibi düzenli akışın sekteye uğradığı yer-
lerde görülür. Girdaplı akışta akış hızı akış borusunun iki ucu arasındaki basınç farkı ile orantılıdır.
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Şekil 8: Türbülan akış

- Visköz bir akışkan yatağında akıyor iken bir engelle karşılaşırsa veya yatağın çeperleri pürüzlü ise ya da 
akış hızı kritik bir değerin üzerine çıkıyor ise akış girdaplı (türbülan) olur. 

- Girdaplı akış sırasında akışkan molekülleri enine hareketler de yapabilir ve akış çizgileri birbirini ke-
sebilir. Girdaplı akış sırasında Poiseuille yasası geçersizleşir ve akış direnci düzgün akışa göre daha bü-
yüktür. 

Yoğunluğu d, visközlük katsayısı h olan bir akışkan, r yarıçaplı silindirik bir boruda v hızı ile akıyor iken 
girdaplı akış eğilimi, Re ifadesi ile tanımlanan ve Reynold sayısı adı verilen boyutsuz bir sayı ile anlatılır. 
Reynold sayısı şu şekilde hesaplanır:

Re = (d.v.r) / η

Reynold sayısı akımın laminer veya türbülan olduğunu gösterir. Silindirik kesitli düzgün borularda hız 
ortalama olarak alındığında Re>1000 için, hız maksimum olarak alındığında Re>2000 için girdaplar 
oluşur. Arteriyel dallanma yerlerinde ise Re>200 için bile girdaplar oluşabilmektedir. Aort ve pulmoner 
arterler gibi çapın en büyük, basıncın ve hızın en fazla olduğu yerlerde Re sayısı 5000-12000 dolaylarına 
çıkabilir. 

Değişken akım: Akımın akış borusu içerisinde değişik noktalarda değişik hızlarda akmasıdır. İnsanda 
fizyolojik koşullarda aort hariç damarlarda kan akışı laminerdir. Türbülan akımlar steteskop ile duyula-
bilir niteliktedir.

Kanın Biyomekanik Özellikleri - Hemoreoloji
Hemoreoloji, kan ve bileşenlerinin akışkanlık ve deformasyon özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.

Reoloji
Reoloji, rheo (akış) ve -loji (çalışma, bilim) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Türkçeye akış-
bilim olarak çevrilir. Esas olarak maddelerin kuvvet ve zaman gibi etkiler altındaki şekil değiştirmelerini 
inceleyen bilim dalıdır. Genel olarak, sıvı ve gazların reolojik davranışları akış, katıların reolojik davra-
nışları deformasyon olarak isimlendirilir.

Elastisite 
Elastisite (elastikiyet, esneklik), elastik şekil değiştirme kabiliyetini ifade eder. Elastik deformasyonda 
belirli bir kuvvet altında şekil değişikliği yaşayan cisim kuvvet ortadan kalktıktan sonra önceki şekline 
geri döner. Elastik cisimlere lastik ve stres topu gibi örnekler verilebilir.

Plastisite
Plastisite, plastik şekil değişikliğine uğrayabilme özelliğini ifade eder. Plastik deformasyon bir kuvvet 
etkisinde şekil değiştiren maddenin kuvvet ortadan kalktığında eski haline dönmeden yeni şekliyle kal-
ması durumudur. Bunlara örnek olarak asfalt ya da çiğköfte verilebilir.
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Viskozite
Viskozite maddenin akmaya karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanabilir. Akışkanlığın zıttıdır. Madde 
ne kadar zor/geç şekil değiştiriyorsa o kadar viskozdur. Örneğin yumurta akı, katran gibi maddeler suya 
nazaran çok daha viskozdur. 

Basit sıvılarda viskozite sadece sıvının cinsine göre değişir ve genel olarak sıcaklık arttıkça azalır. Bir ka-
rışımın viskozitesi ise çözücünün ve çözünenin cinsine, çözeltideki taneciklerin büyüklüğüne, konsant-
rasyonuna, tanecikler arası çekim kuvvetlerine ve sıcaklığa bağlıdır. Bazı sıvılarda shear rate gibi etkenler 
de maddenin akışkanlık özelliklerini değiştirebilmektedir.

Viskozite, viskozimetre denen cihazlarla ölçülür. En sık kullanılan viskozimetreler kapiller viskozimet-
re (Şekil 9), delikli viskozimetre, rotasyonel viskozimetre, titreşim kullanılan viskozimetre, düşen pis-
ton veya düşen topun kullanıldığı viskozimetrelerdir. Bunların her birinin farklı sıvılarda kullanım için 
avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Kimisi daha viskoz sıvılarda daha doğru sonuçlar verebilirken 
kimisi viskozitesi düşük olan sıvılar için daha hassas ölçüm yapabilir. Bir Newtonian sıvı olan plazmanın 
viskozitesini ölçmek için basit bir düzenek yeterli olabilirken bir non-Newtonian sıvı olan kanın visko-
zitesinin ölçümü için farklı shear ratelere ayarlanabilen viskozimetreler (örn. rotasyonel viskozimetre) 
gerekmektedir.

Şekil 9: Kapiller viskozimetre

Kapiller viskozimetrede sıvının kılcal lümenden geçiş hızı ölçülerek viskozitesi bilinen örnek bir sıvının 
değerleriyle karşılaştırılır. Rotasyonel viskozimetrede (Şekil 10), biri farklı hızlarda dönebilen diğeri sa-
bit iki silindirin arasındaki sıvının viskozitesi dijital olarak ölçülür.

Viskozitenin Uluslararası Birim Sistemi’ne (SI) göre ölçü birimi paskal-saniye, sembolü Pa.s, ifadesi 
kg.m-1.sn-1 şeklindedir. Bununla birlikte viskozite hala yaygın olarak gram-santimetre-saniye birimleri 
ile hesaplanmaktadır (g.cm-1.sn-1) ve birimi Poise, simgesi µ şeklindedir. 1 santipoise (cP), 1 milipas-
cal-saniyeye eşittir.
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Şekil 10: Rotasyonel viskozimetre

Shear Rate
Shear rate, akmakta olan bir sıvının akış katmanları arasındaki hız farkının aralarındaki mesafeye ora-
nıdır. Bu kavramın daha iyi anlaşılması için verilen örnek genelde aralarında sıvı bulunan 2 paralel düz-
lemdir (Şekil 11). Alttaki düzlemin sabit tutulduğu ve üsttekinin saniyede 1 cm kaydırıldığını düşünün. 
Hareketli düzleme temas halindeki sıvı molekülleri saniyede 1 cm ilerleyecektir. Ama sabit düzleme te-
mas halindeki sıvı molekülleri neredeyse hiç hareket etmeyecektir. Düzlemlerin ortasında bulunan sıvı 
katmanı ise yaklaşık 0,5 cm/sn hızla hareket edecektir. O zaman bu düzenekte farklı hızlarda akan sıvı 
katmanları ve akış hızları farklı bu katmanların aralarında bir çeşit sürtünme kuvveti ortaya çıkacaktır. 

Şekil 11: Sonsuz genişlikteki iki düzlem arasındaki sıvı

Shear rate bazı sıvıların viskozite gibi reolojik özelliklerini değiştirebilir. Shear rate, shear stress’in hesap-
lanması için gereklidir.

Shear rate’in ölçü birimi sn-1’dir (1/sn) (hız farkı bölü mesafe). Şekil 9’da verilen düzenekte shear rate 1 
sn-1’dir. Sert ve düzgün yüzeyli uzun yuvarlak bir borudan akan basit sıvılar için shear rate aşağıdaki 
denklem ile bulunabilir. (ỳ: shear rate, v: hız, d: lümen iç çapı).

ỳ =8.v/d

Shear rate laminer akan sıvılar için akan sıvı katmanlarının hız farklarıyla orantılı olduğu için sıvı ne 
kadar hızlı akarsa shear rate o kadar büyük olur. Sıvının aktığı lümen genişledikçe sıvının akış hızı ya da 
akış katmanları arasındaki hız farkı azalacaktır. Shear rate sıvı akış hızıyla doğru, sıvının aktığı lümen 
genişliğiyle ters orantılı olarak değişir. Örneğin, kan en geniş atardamar olan aorttan yüksek basınçla 
ve büyük bir hızda akar. Arteriollerin çapları aorta göre daha küçüktür ve kanın akış hızı da daha azdır. 
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Sonuçta	aortta	shear	rate	300	sn-1	civarında	iken	arteriollerde	bunun	birkaç	katı	fazlası	değerler	görülür.	
Kılcal damarlarda da benzer mantıkla aorta göre daha yavaş bir kan akışı olmasına rağmen damar çapı 
mikrometrelerle ifade edilebilecek kadar küçük olduğu için shear rate de 1000 sn-1’den fazla olur.

Shear Stress
Genel olarak bilinen anlamıyla stress (basınç) birim alana dik olarak uygulanan kuvvet demektir. Shear 
stress ise birim alana paralel olarak etki eden bir kuvvettir. Bir sıvıya uygulanan shear stress sıvıyı basınç 
yönünde akmaya zorlar. Hemoreoloji açısından shear stress, dolaşım sisteminde akmakta olan kanın 
damar duvarına (paralel yönde) uyguladığı basınçtır. 

Shear stress, bir basınç türü olduğundan formülü kuvvet bölü alandır (dyne⁄cm2) simgesi τ’dir. Newton 
kanununa göre shear stress, sıvılarda shear rate (ỳ) ve viskozitenin (µ) çarpımıyla bulunabilir.

τ= µ.ỳ

Aynı shear rate’de akan iki sıvıdan daha viskoz olanın shear stress’i daha büyük olur. Akan bir sıvının 
shear rate’i artırılırsa uyguladığı shear stress de artar. Büyük arterlerde shear stress’in fizyolojik değeri 
15-70	τ	arasıdır,	toplardamarlarda	ise	akış	shear	rate	azaldığı	için	20	τ‘nin	altındadır.

Yield Stress
Yield stress, bir sıvının akmaya başlaması için etki etmesi gereken en küçük kuvvettir. Katı ya da çok 
viskoz maddelerde moleküller arası çekim kuvveti fazla olduğu için yield stress de büyük olmaktadır. 
Dolayısıyla yield stress maddenin cinsiyle, haliyle ve sıcaklığıyla ilişkilidir.

Newtonian ve Non-Newtonian Akışkanlar
Newton’un ileri sürdüğü kurala göre akışkanların viskozitesi sabittir, viskozite shear stress’in shear rate’e 
bölümüne eşittir. Su gibi basit sıvılar ve gazlar bu kurala uyarlar, shear rate’in artması ya da azalması vis-
kozitelerini değiştirmez. Ancak bazı sıvılar bu kanuna uymaz. Kan ya da mayonez gibi kimi özel sıvılarda 
shear rate arttıkça akışkanlık artar, bunlar shear rate’in düşük olduğu ortamlarda daha viskoz bir formda 
kalırlar. Ya da tam tersi, shear rate arttıkça akışkanlığı azalan maddeler vardır. Mesela deniz suyu içindeki 
kum. Hafif bir kuvvetle kum kolayca hareket ettirilebilir ama çok daha büyük bir kuvvet uygulandığında 
kum o kadar kolay hareket etmez. 

Newtonian Akışkanlar
Newton’un akışkanlar kuralına uyan sıvılara Newtonian akışkanlar ya da Newton akışkanları denir. 
Newton sıvıları için viskozite shear stress bölü shear ratedir ve sabittir (Tablo 1). Genellikle viskoziteleri 
sadece sıcaklıkla değişir.

Non-Newtonian Akışkanlar
Newton’un akışkanlar kuralına uymayan, diğer bir deyişle viskozitesi shear rate ile değişen sıvılara 
non-Newtonian akışkanlar denir (Tablo 1). Bu akışkanların özellikle inşaat ve gıda mühendisliğinde 
yerleri çok önemlidir. Bu karmaşık akışkanlar reolojik açıdan hem sıvı hem katı özeliklere sahip olabilir, 
bir miktar elastisite veya plastisite gösterebilirler. 

Non-Newtonian akışkanlar başlıca iki gruba ayrılırlar: Shear rate’in artmasıyla viskozitesi artanlar she-
ar-thinning, vizkozitesi azalanlar shear-thickening akışkanlar olarak adlandırılır.
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Tablo 1: Akışkanlarda viskozite ve shear rate ilişkisi

Newtonian Akışkan

Shear Thickening 
Non-Newtonian Akışkan

Shear Thinning 
Non-Newtonian Akışkan

- Shear-Thinning Akışkanlar
Non-Newtonian akışkanların bir alt grubudur, shear rate arttıkça daha akışkan hale gelirler (Tablo 1). 
Mesela mayonez, bu grubun en klasik örneğidir: Paketinin içinde dururken katı gibi davranır, akmaz, 
dökülmez; ama paketi sıkıştırılınca yağ gibi akmaya başlar.

Kan da shear-thinning özellik gösteren bir sıvıdır, shear rate arttıkça kanın viskozitesi azalır.

- Shear-Thickening Akışkanlar
Non-Newtonian akışkanların diğer bir alt grubudur, shear rate arttıkça akışkanlıkları azalır (Tablo 1). 
Mesela bir kaptaki nişastalı su, az bir kuvvetle kolayca hareket ettirilebilir ama hızlıca hareket ettirmek 
gerektiğinde yavaş hareketine göre daha fazla direnç ortaya koyar.

Fahraeus Etkisi
Fahreus sıvıların farklı çaplardaki kanallardan akışını incelemiştir. Kan, dolaşım sisteminde akarken ta-
mamen homojen bir sıvı olarak akmaz. Eritrositler damar lümeninin orta hattında daha yoğun bulunur-
lar. Damar endotelinin dibinde sadece plazma katmanı, yani eritrositsiz bir sıvı katmanı vardır (Şekil 
12). Kan geniş bir damardan daha dar bir damara aktığında damar duvarına yakın olan alanda eritrosit 
yoğunluğu daha düşük olduğu için dar kanala geçen kanın da eritrosit yoğunluğu (hematokrit) düşük 
olur. Buna Fahraeus Etkisi denir. Bu kılcal damarlarda hematokritin sistemik seviyeden daha düşük ol-
masının sebebidir.

Şekil 12: Damar içinde kanın davranışı.
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Fahreus-Lindqvist Etkisi
Fahreus-Lindqvist Etkisi çok küçük çaplı damarlardan akan kanın Fahraeus Etkisi (küçük damarlarda 
hematokritin düşmesi) dolayısıyla viskozitesinin azalmasını açıklar. Kılcal damarlardaki kanın viskozite-
si sistemik seviyeden daha düşüktür, böylece kan damar çapı çok azalmış olsa da akışkanlığı arttığı için 
daha rahat dolaşıma devam edebilmektedir.

Kanın Reolojik Özellikleri
Kan, kan hücreleri ve plazmadan oluşan akışkan bir bağ dokusudur. Kan dokusu yetişkin insan vücudu-
nun ağırlık olarak yaklaşık %8’ini oluşturur. Kalp ve damarlardan oluşan dolaşım sisteminde ortalama 
4.5-6	litre	kan	deveran	halindedir.	Kanın	bu	kapalı	sistem	içinde	tüm	vücudu	deveranı	ile	dokulara	ihti-
yaçları olan oksijen ve besin maddeleri taşınır ve dokulardan başta karbondioksit olmak üzere metabolik 
artıklar uzaklaştırılır. 

Kan kalpten yüksek bir basınçla aort adı verilen büyük atardamara pompalanır. Aort bir ağaç gövdesi gibi 
dallara ayrılarak boyutları gittikçe küçülen atardamarlara dallanır ve sonunda kılcal damarlara dönüşür. 
Kan, kılcal damarlardan sonra toplar damarlar aracılığıyla kalbe geri götürülür. Toplardamarlarda kan 
basıncı oldukça düşüktür. Kanın bu deveranı kan basıncı gradyanıyla sağlanır.

Kılcal damarlar, kan ile doku arasında yoğun madde alışverişinin gerçekleştiği yerlerdir. Çapları bazı 
bölgelerde	2-3	mikrometreye	kadar	küçülen	kılcal	damarların	vücuttaki	yaygın	ağı	sayesinde	vücudun	
her	milimetreküpü	yeterli	derecede	‘kanlanır’	ve	bu	sayede	hayati	faaliyetlerin	devamı	sağlanır.	Kanlan-
manın yeterli olması kalbin pompalama gücü ve damar ağının yeterliliği kadar kanın akışkanlık özellik-
lerinin belirli sınırlar içinde kalmasına da bağlıdır.

Kan, tanecikleri hücreler olan bir süspansiyon gibidir. Kan dokusunun hücreler arası maddesi plazmadır 
ve kan hücreleri bu çözelti içinde yüzmektedir. Normal şartlarda bir milimetreküp kanda bulunan kan 
hücrelerinin tipleri ve sayıları şu şekildedir:

- Eritrositler: 4.500.000-5.500.000
- Trombositler: 200.000-500.000
- Lökositler: 4.000-10.000

Kanın bileşimi: Kanın ~%45’ini kan hücreleri, ~%55’ini plazma sıvısı oluşturur. Plazmanın %90’dan faz-
lası da sudur. Kan bir tüpe alınıp santrifüj edilirse özgül ağırlıkları farklı olan elementleri ayrışacak ve 
Şekil 13’deki gibi katmanlar oluşturacaktır.
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Şekil 13: Kanın bileşimi

- Hemoreoloji ve hemodinami
Kanın damarlarda akışının laminer akım şeklinde olduğu varsayılır. Damardan akan kan damar duvarı-
na iki tip basınç uygular: Nabız basıncından kaynaklanan çevresel basınç (kan basıncı) ve kanın akışın-
dan kaynaklanan shear stress. Kan basıncından kaynaklanan basınç damar duvarının tüm katlarına etki 
ederken shear stress sadece damarın temasta olduğu iç katmanına, damar endoteline etki eder. Kan aort-
tan kılcal damarlara doğru ilerledikçe, kanın damar duvarlarına uyguladığı basınç azalır, damar direnci 
ise (damar çapları daraldığı için) artar. Kılcallarda kan basıncının aşırı düşmesine rağmen shear rate’nin 
yüksek olmasının sebebi shear rate’nin damar çapıyla ters orantılı olmasının sonucudur.

Fahreus-Lindqvist Etkisi dolayısıyla kanın dolaştığı damar çapı küçültükçe kanın hematokritiyle beraber 
viskozitesi de düşer.

- Shear stress ve damar endoteli
Damar endoteli normal aralıktaki shear stress’e cevap olarak prostasiklin, NO, kalsiyum, trombomodulin 
gibi ajanlar salgılar. Shear stress’in normal değerleri aşağıdaki görseldedir (Şekil 14). Son zamanlardaki 
çalışmalar göstermiştir ki normal şartlar altında shear stress seviyeleri aterogenez, trombozis, lökosit 
adezyonu, düz kas proliferasyonu ve endotelyal apoptoz gibi olayların önlenmesiyle ilişkilidir. Yüksek 
shear stress damar duvarını kalınlaştırır ve damar duvarının dışarı doğru büyümesine sebep olur. Düşük 
shear stress ise damarın çapında bir küçülme başlatır ve intima-media tabakalarının hiperplazisine sebep 
olur.
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Şekil 14: Farklı damarlarda shear stress ve shear rate değerleri(10)

- Kan viskozitesi
Kan bir shear thinning non-Newtonian akışkandır. Yani shear rate arttıkça vizkozitesi azalır (Şekil 15). 
Plazma bir Newtonian akışkandır. Kana non-Newtonian özelliğini eritrositler kazandırır. Düşük hema-
tokrit değerlerinde kan viskozitesi shear rate değişimlerinden hafifçe etkilenir. Ama yüksek hematokrit 
değerlerindeki kanın viskozitesi değişen shear rate’den çok daha fazla etkilenir. Ek olarak, düşük shear 
rate değerlerindeki (mesela 50 sn-) hematokrit değişimi kan viskozitesinde yüksek shear rate’dekinden 
(mesela	300	sn-) daha büyük bir değişim yaratır. Arterlerde yüksek shear rate vardır, %45 hematokrit 
değerindeki	kan	viskozitesi	yaklaşık	3.5	cP	ölçülürken	düşük	shear	rate	olan	toplar	damarlarda	kan	vis-
kozitesi önemli derecede yüksektir (~10 cP).

Şekil 15: Yüzde kırk hematokrit değerinde kan viskozitesi ve shear rate ilişkisi. (23 °C)(11)

Kan viskozitesi ölçümü toplardamarlarda veya mikrosirkülasyondaki shear stress hesaplamasında ge-
reklidir. 

Kan viskozitesini etkileyen başlıca parametreler şunlardır: 

- Hematokrit ve diğer şekilli elemanların miktarı
- Kanın akış hızı
- Plazma viskozitesi
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- Eritrosit deformabilitesi
- Eritrosit, agregasyonu trombosit ve lökosit agregasyonu
- Sıcaklık
- Cinsiyet
- Hastalıklar
- Alışkanlıklar
- Egzersiz

Plazma Viskozitesi
Plazma, kanın hücre içermeyen sıvı kısmıdır, kabaca iyonik bir protein çözeltisidir (Şekil 16)	(6).	Plaz-
manın ana fizyolojik işlevi, içindeki organik ve inorganik maddeleri taşımaktır. Bunun yanında homeos-
tazisin sağlanmasında ve koagülasyonda da rolü vardır. 

 

Tüpe alınan kan santrifüj edilir. 

Lökosit ve  
Trombositler 

Plazma 

Eritrositler  

Proteinlerin 
yaklaşık  
%4 kadarı 
fibrinojen, 
%35’i 
globülinler 
ve %60’ı 
albümindir. 

Plazmanın diğer organik ve inorganik bileşenleri:  
basit şekerler, amino asitler, yağ asitleri, vitaminler, 
mineraller ve tuzlar, çözünmüş gazlar ve metabolizma 
artıklarıdır. 

1 ml kanda bulunan hücre sayıları: 
Eritrositler: 4 – 5,5 milyon 
Trombositler: 200 – 500 bin 
Lökositler: 4 – 11 bin 

Şekil 16: Plazmanın içeriği

Plazma Newtonian akışkandır. Plazma viskozitesini (PV) plazmanın bileşenlerinin suya oranı belirler. 
Proteinlerden, özellikle bazı globülinler ve fibrinojen gibi büyük molekül yapılı olanlar, diğer bileşen-
lerden ise özellikle kolesterol ve trigliserit seviyeleri plazmanın viskozitesini anlamlı ölçüde etkiler. PV 
ortam sıcaklığı, yaş, cinsiyet, egzersiz, alışkanlıklar ve hastalıklar ile değişiklik gösterebilir.(8)

Plazma viskozitesinin artması kanı daha viskoz hale getirir. Viskozitesi artmış kanın damarlarda akışı 
zorlaşır, kan dolaşımının düzenli bir şekilde devam etmesi için kalbin iş yükü artar. Dolayısıyla PV’nin 
artması kan basıncını yükselterek hipertansiyona ve hipertansiyonun komplikasyonlarına sebep olabilir.
(5) Bununla birlikte miyokardiyal infarktta PV artış gösterir. Böylece anormal PV, kalp ve damar hastalık-
ları için risk faktörü olarak karşımıza çıkar (hem sebep hem de sonuç).

Plazma	viskozitesi	 oda	 sıcaklığında	ortalama	1.5-1.7	 cP’dir,(5)	 vücut	 sıcaklığında	 ise	 1.10-1.35	 cP’dir(7) 
(Not:	Suyun	oda	sıcaklığındaki	viskozitesinin	~0.7	cP	olduğunu	hatırlayınız).	

Plazma viskozitesi ölçümü günümüz sağlık merkezleri laboratuvarlarında rutin olarak yapılan bir tahlil 
değildir. PV’yi hesaplamak için bazı formüller geliştirilmiştir. Aşağıda verilen ilk formüle göre fibrinojen, 
kolesterol, trigliserit seviyeleri ile hematokrit yükselmesi PV’yi artırırken HDL’nin PV üzerinde negatif 
bir etkisi vardır.(2) İkinci formülde yine fibrinojen ve kolesterol PV hesaplanmasında kullanılırken önceki 
formülden farklı olarak α-2makroglobulin ve IgM düzeyleri de hesaba katılmıştır.(1)
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PV	=	1.352	+	0.0167	MCHOL + 0.0285 Fib(g/L) + 0.0054 MTG	+	0.00318	Hct	–	0.03	MHDL

PV	=	0.791	+	0.133*Fib	+	0.11*CHOL	+	0.017*α2makroglobulin	+	0.017*IgM

Hematokrit
Kan hücrelerinin yaklaşık %95’ini eritrositler oluşturduğu için diğer kan hücreleri reolojik değerlendir-
melerde genellikle göz ardı edilir. Eritrositler hacim olarak kanın yaklaşık %45’ini oluşturur, bu orana 
hematokrit denir. Hematokrit, hematokrit tüpüne ya da kapiller tüpe alınan kanın santrifüj edilip dibe 
çöken kırmızı hücre katmanının tüm hacme bölünmesiyle bulunur. 

Hematokrit	fizyolojik	olarak	kadınlarda	daha	düşük	(%35-45),	erkeklerde	daha	yüksektir	(%40-50).

Şekil 17’de hematokrit ve kan viskozitesinin ilişkisi plazma ve su ile karşılaştırılabilir şekilde verilmiştir. 
Hematokrit arttıkça kan viskozitesi de artar (Şekil 18). Normalde tanecik içeren sıvılarda taneciklerin 
hacminin tüm sıvı hacmine oranı %50’yi aşınca sıvı aşırı viskoz hale gelir, bu oran daha arttıkça akışkan-
lık iyice kaybolmaya başlar.(9)	Ama	kanda,	hematokrit	bazı	insanlarda	%60-70’lere	kadar	çıkar	ve	yine	de	
kan bir şekilde damarlar içinde akmaya devam eder. Böyle şartlarda dahi kanın, viskozitesi aşırı şekilde 
artmadan dolaşım sistemi içinde akışının devam etmesi taneciklerinin yani eritrositlerin şekil değiştire-
bilme yönünden çok özel hücreler olmasıyla sağlanabilmektedir.

Şekil 17: Hematokrit ve kan viskozitesi ilişkisi

Hematokrit değeri %45 olan kanın viskozitesinin 4 cP civarında olması bu kanın sirkülasyonu için suya 
nazaran	3	kat	daha	fazla	enerji	gerekmesi	anlamına	gelir.	Hematokritin	bir	buçuk	kat	artarak	%70’lere	
ulaşması durumunda kanın viskozitesi de hızlı bir artışla yaklaşık 10 cP’ye kadar ulaşır. Bu durumda 
kanın damarlardan akışı çok güçleşir.
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Şekil 18: Farklı hematokrit değerlerinde shear rate ve kan viskozitesinin ilişkisi(11)

Kan Akım Hızı
Kan akış hızı (Tablo 2), dolayısıyla shear rate, hemoreolojide birincil seviyede önemlidir. Düşük hızlarda 
trombositlerin aktifleşme ihtimali artar. Lökositler endotele yapışır (geri dönüşümlüdür). Eritrosit de-
formabilitesi azalır ve eritrositler agrege olur (geri dönüşümlüdür) (Şekil 19). Dolayısıyla viskozite artar. 
Yüksek shear rate’de eritrosit agregasyonu azalır, eritrosit deformabilitesi artar ve viskozite de azalır.

Tablo 2: Damar çapları ve damarlarda kan akım hızı.(11)

Damar Damar Çapı (mm) Kan Akım Hızı (mm/s)

Çıkan Aort 20 630

Femoral Arter 5 270

Kılcallar 0.005-0.01 0.5-1

Venler 5-10 150-200

Vena Kava 20 110-160

Şekil 19: Farklı shear rate’lerde eritrositler. (a) Eritrositlerin rulo formasyonu. (b) 10 Pa shear stress altında 
eritrositler. C. 300 Pa shear stress altında eritrositler.(11)
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Kardiyovasküler sistemin bozuklukları sonucunda kan akım hızı yavaşlayabilir. Bununla birlikte kan 
viskozitesi başka sebeplerle arttığında da akış zorlaşacağı için yavaşlayabilir. Bu da lökosit, trombosit ve 
eritrosit agregasyonunu artırır ve eritrosit defromabilitesini azaltarak viskozitenin daha da artmasına 
sebep olur.

Eritrosit Deformabilitesi
Kan hacminin ortalama %45’ini oluşturan eritrositlerin özellikleri kanın reolojisini çok önemli oranda 
etkilemektedir.

Eritrositler (Şekil 20) özgün şekilleri, esnek ve dayanıklı membranları, özelleşmiş hücre iskeletleri ve 
sitoplazmaları sayesinde çok büyük oranda elastik şekil değiştirme yeteneğine sahiptir. Bu özellikleri-
ne eritrosit deformabilitesi denir. Deformabilite özellikleri sayesinde eritrositler mekanik strese karşı 
oldukça dayanıklıdırlar ve kendi çaplarından çok daha küçük kılcal damarlardan bile zarar görmeden 
geçebilirler. 

Şekil 20: Eritrosit

Eritrositler	yaklaşık	7-8	mikrometre	çapında	ve	2	mikrometre	kalınlığında	bikonkav	disk	şeklinde	çekir-
deksiz hücrelerdir (Şekil 20).	Bir	eritrositin	ortalama	yüzey	alanı	136	mikrometrekare,	hacmi	ortalama	
90 mikrometreküptür.(3) Eritrositin fiziksel özellikleri mekanik, kimyasal veya termal etkiler sonucu de-
ğişim gösterebilir.

Eritrositler kemik iliğinde üretilir, karaciğer ve dalakta yıkılır. Ortalama yaşam süreleri 120 gündür. Erit-
rositler yaşlandıkça deformabiliteleri azalır.

Olgun bir eritrositin sitoplazmasında çekirdek dahil hiçbir zarlı organel yoktur. Eritrositlerin yüzey/
hacim oranları aynı çaptaki yuvarlak hücrelere nispeten çok büyüktür.(1,2) Bu durum eritrositlere hem 
gaz değişimi için oran olarak fazladan yüzey alanı sağlar hem de kılcal damarlardan sıkışarak geçme gibi 
mekanik zorluklarda zarar görmeden şekil değiştirebilme özelliğini kazandırır. Eritrositler tam bir küre 
gibi olsaydı kılcal damarların çoğundan geçemezdi. Ya kılcal damarlarda sıkışır ya da kılcal damarlardan 
geçerken zorlanarak patlardı. Kılcal damarların beslediği dokular kanlanamayacağı için mikrosirkülas-
yon bozulurdu; oksijenlenme, beslenme ve metabolizma artıklarının uzaklaştırılması gerçekleştirilemez 
ve doku hasarı kaçınılmaz olurdu. 

1 90 µm3	hacmindeki	bir	kürenin	yüzey	alanı	97.12	µm²,	çapı	5.56	µm’dir.
136	µm²	yüzey	alanı	olan	bir	kürenin	hacmi	149.15	µm3,	çapı	6.58 µm3’tür.
2	Eritrositler	yine	8	µm	çapında	ama	şeklen	bikonkav	disk	yerine	bir	küre	gibi	olsalardı	hacimleri	200	µm²,	yüzey	alanları	da	yaklaşık	160	
µm3	olurdu.
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Eritrosit hücre membranı başlıca kolesterol ve çeşitli fosfolipitlerden müteşekkil çift katlı yağ tabakası 
ve membran proteinleri ile hücre iskeletinden oluşur.(12) Eritrositlerin özgün bikonkav şekillerini ankrin 
ve spektrin, aktin ve protein 4.1 adındaki plazma proteinlerinin oluşturduğu hücre iskeleti sağlar. Erit-
rosit hücre iskeleti, hücre zarının hemen altında yer alır, bir ağ gibi sitoplazmayı çevreler. Hücre iskeleti 
hem hücre zarı hem de sitoplazmayla etkileşim halindedir. Bu iskelet yapısı eritrositlerin hem mekanik 
etkilere karşı dayanıklılığını sağlar hem de elastisitesine katkıda bulunur. Eritrositler şekil değiştirme 
yönünden silikon cüzdanlar gibidirler. Sabit şartlarda belirli bir şekle sahiptirler. Bununla birlikte deği-
şen şartlarda, mesela çok yüksek shear rate’de ya da çok dar damarlardan geçerken, elastik deformasyon 
yaşarlar. Eritrositler yüksek shear rate’de akış yönünde uzayıp incelerek viskositenin azalmasını ve akış-
kanlığın görece artmasını sağlarlar (Şekil 21).(12)

 
Şekil 21: Değişen shear rate altında eritrosit deformabilitesi ve viskozite ilişkisi.(11)

NP: heparin eklenmiş plazmada. NA: %11’lik albümin çözeltisinde normal eritrositlerin süspansiyonu. HA: 
%11’lik albümin çözeltisinde oluşturulmuş sertleştirilmiş (hardened) eritrositlerin süspansiyonu. Plazma 
ve %11’lik albümin çözeltilerinin viskozitesi 1.2 cP’dir. Tüm çözeltilerin eritrosit oranı %45’e ayarlanmıştır.

Kırmızı renkli hücre anlamına gelen eritrosit, rengini içindeki hemoglobin moleküllerinden alır. Hemog-
lobinin en önemli işlevi oksijeni bağlayarak taşımasıdır. Eğer hemoglobin eritrositlerin içinde olmasaydı 
böbreklerden sürekli olarak idrara süzülür ve vücuttan atılırdı. Eksilen Hb’i yerine koyacak kadar üretim 
de	yapılamazdı.	Hemoglobinin	hemoreolojik	açıdan	önemi	eritrositin	sitoplazmasında	~%30	oranında	
bulunmasıdır. Bu oran arttıkça sitoplazma daha yoğun hale gelir, o zaman sitoplazmanın akışkanlığı 
dolayısıyla da eritrositin deformabilitesi azalır.(6)

Sitoplazmada hemoglobinin yanı sıra su, metabolizma için gerekli enzimler, organik ve inorganik mo-
leküller vardır. Sitoplazma kan ile benzer madde derişimine sahiptir, yani izotoniktir. Eritrosit izotonik 
olmayan ortamlarda su kaybederek büzülebilir ya da hücre içine su alarak şişebilir, bu gibi şartlar altında 
eritrosit deformabilitesi anlamlı derecede bozulur.

Eritrosit deformabilitesini doğrudan etkileyen faktörler:(1)

  - Eritrositin geometrisi
 Büyüklük (makrosit-normosit-mikrosit)
 Şekil (bikonkav disk, orak, sferoid, yıldız)
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 Hacim/yüzey oranı 
  - Sitoplazmanın içeriği
 Sitoplazmanın yoğunluğu
 İzotonik/anizotonik ortam
 Hücre iskeletinin yapısı
  - Membran özellikleri

Eritrosit deformabilitesini dolaylı olarak etkileyen faktörler:
  - ATP ihtiyacının karşılanması 
  - Hücre içi ve hücre dışı katyon dengesi
  - Kan pH’ı 
  - Ca++ iyon seviyesi
  - Metabolizma durumu (hücrenin yaşı) 
  - Membran-iskelet ilişkisi 
  - Kanın osmolalitesi

Eritrosit Agregasyonu
Kan antikoagülan eklenmiş bir tüpe alınıp bekletildiğinde eritrositler birbirleriyle etkileşerek bir araya 
gelme eğilimi gösterirler, bu olaya eritrosit agregasyonu denir. Durgun kanda eritrositler ipe dizilmiş 
boncuklar gibi bir sıraya dizilir, bu oluşuma rulo formasyonu denilir. Bekletme süresi uzadıkça rulolar 
uzar ve birbirleriyle de yan yana ve uç uca gelerek daha büyük oluşumlar ortaya çıkarırlar.

Eritrosit agregasyonu akmayan ya da çok düşük shear rate’de akan kanda fizyolojik olarak ortaya çıkar, 
geri dönüşümlüdür. Durgun kanda shear rate artırıldığında eritrosit agregatları dağılır, rulo formasyon-
ları bozulur; eritrositler yüksek shear rate altında fiziksel kuvvet sebebiyle ayrı düşerler. Eritrosit agregas-
yonu, agrege edici güçlerin (van der Waals kuvveti gibi) ve disagrege edici güçlerin (eritrosit membranı-
nın dış yüzünde siyalik asit yapılarından kaynaklanan negatif yükler vb.) dengesinin sonucunda ortaya 
çıkar. Agregasyon oluşum hızı eritrositlerin membran özellikleri ve ortamda bulunan makromolekül-
lerin derişimlerinden etkilenir. Hücrelerin arasına giren bu moleküller eritrositlerin negatif yüzey yük-
lerinden doğan itme enerjisini nötrler. Örneğin fibrinojen gibi bazı plazma proteinleri ortamda olduğu 
zaman hücreler arası makromolekül köprüleri kurar ve eritrositler van der Waals kuvvetinin etkisiyle de 
gittikçe yakınlaşırlar. Bu şekilde fibrinojen eritrosit agregasyonunu artıran bir etki gösterir.

Eritrosit agregasyonu, özellikle düşük shear rate’de akışkanlığın azalmasına sebep olarak hemoreolojiyi 
etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 22). Eritrosit agregasyonu, eritrosit sedimentas-
yon hızı (ESR) ya da ışığın kan tabakasından geçiş ve yansıma oranları ile değerlendirilir.

Patolojik şartlarda eritrosit agregasyonunun oluşum hızı, agregat boyutları ve agregat sayısı genellikle 
artar.
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Şekil 22: Eritrosit agregasyonu. (a) Sağlıklı insan kanında 3 boyutlu rulo formasyonları. (b) Kardiyak has-
talığı olan birinin kanında eritrosit agregatları.(11)

Lökosit ve Trombosit Agregasyonu
Lökosit agregasyonu
Dolaşan	kanın	milimetreküpünde	4-11	bin	kadar	lökosit	bulunur,	bunun	3-4	katı	kadar	da	kemik	iliğin-
de	ihtiyaç	halinde	salınmak	üzere	depolanmış	haldedir.	Lökositlerin	boyutları	7-25	µm	arasındadır,	yani	
birçok kılcal damarın çapından daha geniştirler. Lökositler genellikle sayıları az olduğu için hemoreo-
lojik değerlendirmelerde ihmal edilir. Fakat mikrovasküler kan akımında, travma ya da enfeksiyon gibi 
çeşitli patolojik hallerde sürekli agrege olan veya deforme olamayan lökositler kılcalları tıkayarak mik-
rosirkülasyonu etkileyebilir, hemoreolojiyi değiştirebilir. Düşük akış hızında lökositler damar endoteline 
yapışarak kan viskozitesini artırır. Lökositlerin ateroskleroz oluşumunda rolü vardır böylece bu hücreler 
damar duvarının yapısının değişmesine, lümenlerinin daralmasına sebep olarak kan dolaşımına dolaylı 
olarak etki etmektedir.(11)

Trombosit agregasyonu
Trombositler kanamanın durdurulmasında (hemostaz) görevlidir. Damar bütünlüğü bozulduğu zaman 
pürüzsüz endotel iç yüzeyi yerine doku ile karşılaşan trombositler aktive olurlar. Şekil ve özellik değiş-
tirirler; şişerler, salgılamaya başlarlar ve aşırı yapışkan hale gelirler. Hasarlanan alana ve birbirlerine ya-
pışarak (trombosit tıkacı oluştururlar) o bölgede kan akımını sekteye uğratabilirler. Aktive trombositler 
kan viskozitesini artırırlar.(11)
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4
Serebral Arter Anevrizmalarının 

Biyomekanik Özellikleri
İlker Güleç

Giriş
İntrakranyal anevrizma (IKA), serebral arterin fokal dilatasyonudur. IKA’lar sıklıkla küçük ve asempto-
matik olmakla birlikte yırtılma riskinin yıllık %0,5-3 olduğu bildirilmektedir.(28) Subaraknoid kanama 
(SAK) gelişmesi durumunda, olguların %40-50’sinde mortalite ve yaklaşık yarısında morbidite ile kar-
şılaşılmaktadır.(7) Tanı yöntemlerinin gelişmesi ve kullanımının yaygınlaşmasıyla IKA’ların SAK’a yol 
açmadan erken tespit edilme oranlarında artış olmuştur. Bu hastalar, tedavisiz takip edilmekte veya en-
dovasküler ya da cerrahi yöntemlerden birisi seçilerek tedavi edilmektedir. Hastalığın yönetimine karar 
verme aşaması, hasta ve hekim için oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Son yıllarda, konservatif takip süre-
cinde gelişmesi olası komplikasyonlar nedeniyle, takipten ziyade tedavi edilme kararı alınmasına neden 
olmaktadır. Fakat, cerrahi tedavi veya endovasküler tedavi yöntemlerinden birisi seçildiğinde de kompli-
kasyon oranları konservatif yönteme ait oranlardan daha fazla olabilmektedir. Bu nedenle, IKA’ların do-
ğal gelişim sürecinin aydınlatılması ve kanama riskinin tanımlanması oldukça önem kazanmaktadır. Bu 
problemin çözülmesi amacıyla, anevrizma biyomekaniği konusunda yapılan araştırmalar artarak devam 
etmektedir.(9,17,19,23) Bu çalışmalarda, hemodinami ve anevrizma duvarının biyomekanik etkileşimi üze-
rine yoğunlaşılmıştır. Elde edilen verilerin yardımıyla anevrizmanın oluşacağı vasküler dokunun duva-
rında veya anevrizmanın duvarında oluşan morfolojik değişiklikler ortaya koyularak süreç anlaşılmaya 
çalışılmaktadır.(3,9,17,19,27) Bu bölümde, sakküler anevrizmaların gelişimi ve yırtılması biyomekanik açıdan 
mercek altına alınacaktır.

Serebral Arter Anevrizmalarının Biyomekaniği Hakkında Genel Bilgiler
Anevrizmanın biyomekaniği tanımlanırken serebral anevrizmanın oluştuğu arterin duvarı, anevrizma, 
afferent ve efferent arterlere ait histolojik, hemodinamik ve biyomekanik özellikler anlaşılmalıdır.(3,23) Bi-
yomekanik çalışmalarda en sık kullanılan ve klinikte kullanım pratiğine girme aşamasında olan yöntem 
hesaplamalı akışkanlar dinamiğidir (HAD).(3,10) HAD, IKA’nın oluşumu, gelişimi ve yırtılmasına katkısı 
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olan faktörleri araştıran, bilgisayar tabanlı dijital metodların kullanıldığı analitik bir uygulamadır.(3,9,10,19) 
IKA’ların hemodinami çalışmalarında amaç, kullanılan parametrelerin ve değişimlerinin anevrizmanın 
iyi tanımlanmış histolojik özellikleri ile ilişkisini ortaya koyabilmektir. Bu çalışmalarda, üç boyutlu dijital 
anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi ve bilgisayarlı tomografi anjiyografisinden elde edilen veriler 
kullanılmaktadır.(17,27,29) Bir IKA’yı biyomekanik olarak tanımlamanın ilk adımı geometrik modellemedir.
(17,26,27,29) Bu yöntemde, affarent ve efferent arterler ve anevrizmanın üç boyutlu geometrik modellemesi 
gerçekleştirilir. İlk olarak oluşmakta veya oluşmuş olan serebral arter anevrizmasının içi boş kafes şeklin-
de geometrik katı modellemesi yapılır. Daha sonra hemodinamik yani sıvı akışkanın modellemesi de ya-
pılarak her iki model birleştirilir. Oluşturulan model bölümlere ayrılarak, her bölümde akım ve mekanik 
kuvvetlerin ölçümleri yapılır. Bu araştırmalarda, geometrik ve hemodinamik parametreler kullanılarak 
serebral arter ve anevrizma duvarında oluşan farklı kuvvetlerin yüklenmesinin ortaya çıkardığı etkiler 
ve sonuçlar araştırılmaktadır.

Biyomekanik çalışmaların ilk dönemlerinde kullanılan katı-HAD modelleme çalışmalarında, vasküler 
doku sert, düz, hareketsiz bir yapı olarak kullanılmıştı.(8) Ayrıca, serebral arteryel anevrizma dokusunun 
mekanik özellik olarak izotropik yani tüm anevrizma dokusunun aynı histolojik ve mekanik özelliğe 
sahip olduğu öngörülerek lineer elastik modeller kullanılmış ve buna uygun varsayımlar yapılmıştı.(19) 
Kanın ise, sabit akım hızına sahip, Newtonik yani sabit bir yoğunlukta ve viskozitede (yoğunluk=1.06 
g/cm3 ve sabit viskozite=3,5 Pa s: Paskal) olduğu varsayılmıştı.(9) Son yıllarda, daha fizyolojik olan hi-
perelastik,(23) lineer olmayan, Newtonyan olmayan ve anizotropik modeller de kullanılmaya başlandı. 
Dolayısıyla, yukarıda tanımlanan ilk model sıvı-katı HAD modeli olarak güncellendi.(26,27,29) Vasküler 
duvara ait katı yapının mekaniği, arter duvarında kan akımının sistol ve diastoldeki pulsatil farklılıkla-
rı, kan akımının hemodinamik değerleri ve vasküler duvarın deformasyonları incelendi. Sıvı-katı HAD 
çalışmalarında, elde edilen veriler vasküler geometri zemininde daha gerçekçi modelleme sağlandığını 
göstermektedir.

Vasküler yapının homeostazisi, duvar gerilimi ve duvar kayma gerilmesi (DKG) olmak üzere iki önemli 
zıt kuvvet tarafından oluşturulmaktadır.(10,19) Vasküler duvarlar, hidrostatik basınç ve dinamik basınç 
gibi kuvvetlere maruz kalmaktadır. Hidrostatik basıncın kan basıncına eşdeğer olduğu kabul edilir. Di-
namik basınç ise dolaşan kan akımının arter duvarında oluşturduğu pulsatil basınç olarak tanımlanır ve 
hidrostatik basınç ile birlikte vasküler duvarın gerilimini oluşturur. DKG ise, kanın kinetik enerjisine ait 
kuvvetin damar duvarına yansımasıdır. DKG, akım yönüne paralel olmak kaydıyla kan akımı tarafından 
damar duvarındaki birim alan başına sürükleme kuvvetini temsil eder. HAD, insan ve hayvan deneysel 
çalışmalarında DKG vektörünü en iyi gösteren yöntemdir.(17) Aort gibi büyük çaplı normal arterlerlerde, 
DKG değeri 1-2 Pa s (1 N/m2 = 10 din/cm2) referans aralığındadır.(9) Serebral arterlerin çaplarının daha 
küçük olması nedeniyle bu değerlerin biraz daha yüksek olması normal olarak kabul edilmektedir.

Hemodinamik faktörlerin anevrizmanın biyomekaniğine olan katkısını analiz etmek için çok sayı-
da parametre kullanıldı. Bu çalışmalarda alan değişkeni olarak DKG, salınımlı kayma indeksi (SKİ), 
DKG gradyanı, nispi kalma süresi (NKS), gradyan titreşim sayısı (GTS) ve dinamik basınç kullanıl-
mıştır.(3,9,10,17,26,27,29) Anevrizma kavitesi için tanımlanan kantitatif değerler ise anevrizma boşluğu içine 
kan akışının hızı, kinetik enerji, girdaplı akım, kayma gerinme hızı, girdap merkez uzunlukları (GMU/
CORELEN: akış karmaşıklığının ölçüsü)(2,5) ve düzgün ortogonal ayrışma düzensizlikleri (DOAD/POD 
entropisi: akış kararsızlığının ölçüsü)(5) tanımlanmıştır.
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Serebral Arterlerin Histolojisi ve Serebral Arter Anevrizmalarının Fizyopatolojisi
Serebral arterler tunika intima, media ve adventisya olmak üzere üç farklı tabakadan oluşmaktadır.(9) 
Tunika intima’nın en iç tabakası, mezenkimal kökenli tek tabakalı skuamöz bir yapı olan ve iç yüze-
yin tamamını kaplayan endotel tabakasıdır. Vasküler endotel hücresinin (EH) morfolojisi, düz seyirli 
ve damardaki laminer kan akımına uyum sağlayacak tarzda akış yönüne doğru paralel uzayan bir şekle 
sahiptir.(14) Fakat damar seyrinin düz olmadığı bilinmektedir ve dallanma özelliği gösteren, daha küçük 
damarlarda daha az polarize ve arnavut kaldırımı şekline dönüşmektedir. Endotel tabakası, gevşek ya-
pıdaki uzunlamasına seyreden kolajenden ve elastin tabakasının üzerinde yerleşmektedir. EH’leri, se-
rebral arterlerin biyomekaniğine önemli katkısı olmamasına rağmen salgıladığı biyoaktif hormonlarla 
vazomotor tonusu sağlar. İnce yapıdaki iç elastik membran ile tunika mediadan ayrılır. Tunika media ise 
vasküler yapının en kalın tabakasını oluşturur. Elastin, düz kas hücresi ve kolajenden oluşan sarmal bir 
yapıdan meydana gelir. Elastin hücreleri vasküler yapıya esnekliğini veren hücrelerdir. Vasküler düz kas 
hücreleri, damarın sirküler yönde daralmasını ve genişlemesini sağlar. Bu katmanda bulunan fibrilin-1 
ve fibrilin-2 ise serebral arterlerin esnekliğine katkı sağlar. Tunika media ve adventisyayı birbirinden 
dış elastik membran ayırır. En dışta ise kolajen ve fibroblastlardan oluşan adventisya tabakası bulunur. 
Adventisya tabakasında bulunan fibroblastlar bu katmanın gerilim kuvvetinin artmasına katkı sağlar.

İntrakranyal anevrizmanın etiyolojisinde konjenital veya kazanılmış predispozan faktörlerin olduğu ka-
bul edilir.(9) Her iki tipte de vasküler yapının fonksiyonunun devamını sağlayan bileşenlerin üretileme-
mesi, hatalı üretilmesi veya vasküler doku içine fonksiyonu olmayan bileşenlerin birikmesi sonucu deje-
nerasyon süreci başlar.(11,17) Anevrizma oluşumunun doğal seyri EH’lerinin etkilenmesi ile başlar.(17) Kan 
akımı esnasında ortaya çıkan sürtünme kuvveti vasküler EH’lerinin homeostazı için önemlidir.(14) Kan 
akışının yavaşlaması/hızlanması/türbülansının artması vasküler duvarı kaplayan EH’lerde hasara neden 
olur.(9) Gelişen hasarlı bölgede kolajen dokunun açığa çıkması trombus oluşmasına neden olur.(11,12,15) 
Bir sonraki aşamada inflamatuar değişiklikler ve kolajen matriks yıkımı oluşmaktadır. Mural hücreler, 
trombus bölgesine göç ederek yeni kolajen matriks sentezini başlatır. Bu hadise, damar duvarında olu-
şan defektif alanı onarıp mukavemetini artırarak anevrizmanın yırtılmasını önleme çabası olarak değer-
lendirilmektedir.(11,17) Bu evrede yakalanan anevrizmaların histopatolojik incelemelerinde miyointimal 
hiperplazi ve trombus saptanmaktadır.(12) Bu dönemde, IKA duvarı stabildir. Sonraki aşamada, mural 
hücrelerin hasarlı bölgeye göç etmesi durunca dejenerasyon daha da artarak matriks yıkımı hızlanır ve 
vasküler duvar incelerek kırılgan hale gelir. Dolayısıyla anevrizmanın oluşum alanında hücre proliferas-
yonu ve hücre dışı matriks (HDM) üretimi ile hücre ölümü ve HDM yıkımı arasında bir denge vardır.(17) 
Negatif yönde bozulan denge anevrizmanın büyümesiyle sonuçlanır.

Kısaca özetlemek gerekirse anevrizma duvarında inflamatuar değişiklikler, iç elastik membranın kay-
bolması, tunika mediada incelme ve hiperplazi, düz kas hücre proliferasyonu, HDM’in dejenerasyonu ve 
fibrozis gelişimi ile karakterizedir. Süreç endotel hasarıyla başlar, düz kas hücrelerinde fenotip değişikliği 
ile devam eder, HDM’nin yeniden modellenme işlemiyle sonlanır.

Serebral Arter Anevrizmalarının Biyomekaniği: IKA’nın Oluşum ve Büyüme Aşaması
İntrakranyal anevrizmanın oluşma ve büyümesinin doğal seyri yoğun çabalara rağmen henüz aydınlı-
ğa kavuşturulamadı. HAD çalışmalarında, serebral arterlerde DKG değeri 1,5 Pa s olduğunda endotel 
hücrelerinde dejenerasyonun başladığı,(16) 0,2 Pa s’e ulaştığında intraluminal trombüs oluşumunun te-
tiklendiği gösterildi.(26) Bozulan vasküler zeminde hemodinamik instabiliteye (Tablo 1) sekonder vas-
küler yapıda DKG’nin yükseldiği ve pozitif DKG gradyan özellik gösterdiği saptandı.(1,22) Günümüzde, 
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yüksek DKG’nin IKA başlangıcına benzer doku değişikliklerine neden olarak hasarlanmayı başlatan ana 
etken olduğu düşünülmektedir.(10,17) Bu aşamadan sonra, hasarlı vasküler doku DKG’nin şiddetine göre 
iki farklı gelişim gösterebilir.(17) Bunlardan ilkinde yüksek DKG’nin devam etmesi halinde, kan akışının 
engellenmesine sekonder ortaya çıkan jet akımının neden olduğu küçük ve şeffaf, tip I anevrizmaların 
oluştuğu ve oluşan bu anevrizmaların tip 2’ye göre daha kısa bir zaman dilimi içinde geliştiği ileri sürül-
mektedir. İkincisinde ise düşük DKG ve yüksek SKİ varlığı durumunda ise, yavaş akımın neden olduğu 
büyük, kalın duvarlı, aterosklerotik ve trombotik özellik gösteren tip II anevrizmalar gelişmektedir. Bu 
tip anevrizmaların gelişiminin ise daha uzun bir süre içerisinde oluştuğu ileri sürülmektedir. Anevrizma 
kesesinin büyümeyle doğru orantılı olarak içindeki kan akımının da giderek yavaşladığı, inflamasyonun 
da katkısıyla vasküler duvarda dejenerasyon riskinin artması ile sonuçlandığı varsayılmaktadır.(17,20) So-
nuç olarak, DKG’nin yüksek veya düşük olması heterojen anevrizma fenotiplerine neden olan anormal 
hemodinamik bir süreçtir.

Tablo 1: Hemodinamik sınıflandırma (kompleks veya stabilite bakımından).(2)

Basit akım tanımı: Kardiak siklus esnasında anevrizma bölgesindeki tek tip akımı ve türbülanslı akımı tanımlar.
Kompleks akım tanımı: Kardiak siklus esnasında anevrizma bölgesindeki farklı tipte türbülanslı akımı ve akım ayrışmalarını 
tanımlar.
Stabil akım tanımı: Kardiak siklus esnasında yer değiştirmeyen ve değişmeyen akımı tanımlar.
Anstabil akım tanımı: Kardiak siklus esnasında ortaya çıkan türbülanslı akım veya akım ayrışmalarının sürekli olarak farklı 
tarzda hareketler göstermesi veya kaybolmasını tanımlar.

Sakküler IKA’lar genellikle arter duvarının yan yüzeylerinde veya sıklıkla da bifurkasyon alanlarında 
gelişir.(1) Yan duvar anevrizmalarında kan akımının afferent ve efferenti aynı arter üzerindedir. Bu tip 
anevrizmalarda jet akımı sırasıyla IKA’nın boyun kısmının distal kısmına, kubbesine, boyun kısmının 
proksimal kısmına çarptıktan sonra ana arterin distaline yönlenir.(19) Yan duvar anevrizmalarında affa-
rent kan akımı, boynun distal tarafında daha fazla etki göstererek duvar geriliminin ve DKG’nin daha 
yüksek olmasına neden olur. Anevrizma kubbesi içinde DKG, kan akım hızına bağlı olarak yüksek veya 
düşük olabilir. Kubbe içindeki DKG’nin ise kan akımının doğrudan kubbeye çarpmadığı için düşük ol-
ması beklenir.(19) Arteryel bifurkasyonda yerleşen IKA’lar ise farklı özellikler göstermektedir. Serebral 
arter bifurkasyonlarında akımın tipi, bifurkasyonun açısı, ana damarın ve branşlarının çapları bakımın-
dan çeşitlilik gösterir.(1) Bifurkasyon anevrizmalarında afferent arterden gelen kan akımı iki veya daha 
fazla akıma bölünür. Jet akımı ilk olarak, IKA’nın direkt olarak kubbesine, sonrasında boyun kısmına 
çarparak efferent dallara yönlenir. Dolayısıyla kubbede duvar gerilimi yüksektir. Kubbede akım hızı ve 
DKG’nin yüksek, boyun kısmında ise DKG’nin düşük olması beklenir.(19) Bifurkasyon anevrizmalarının 
etiyopatogenezini aydınlatmak amacıyla kan akımının farklı segmentlerdeki akım hızlarını ve DKG özel-
liklerini ortaya koyan deneysel bir modelleme yapılmıştır (Tablo 2).(18) Bu çalışmada kan akımının arttığı 
alanlarda yüksek DKG ve yüksek DKG gradientin varlığı gösterilmiştir. Bir başka çalışmada da arteryel 
efferentlerin bir veya bir kaçının tıkanması halinde kan akımının devam ettiği alanda hemodinamik 
stresin arttığı, bunun da anevrizma oluşma riskini artırabileceği ileri sürülmüştür.(3) Zira, ortaya çıkan 
türbülanslı akım DKG eğiliminin giderek artmasına yol açmaktadır.(14) Anevrizmanın oluşum alanında 
anormal DKG ortaya çıkarak anevrizmanın büyümesine neden olduğu ileri sürülmektedir.(11,17,24)



Serebral Arter Anevrizmalarının Biyomekanik Özellikleri 43

Tablo 2: Arteryel bifurkasyon bölgesinde kan akım şeklinin tipine göre sınıflama.(18)

Sıkışma bölgesi: Ana damardaki kan akımının bifurkasyondaki apekse çarptığı,dallara ayrılmadan önce durgunluk noktası 
oluşturduğu çarpma bölgesi ,DKG ≤ 2 Pa s (pozitif DKGG),
Hızlanma bölgesi: Kan akımının hızlanmaya devam ederek maksimum hıza ulaştığı bölge, DKG > 2 Pa s (yüksek pozitif 
DKGG),
Düzelme bölgesi: Hızlanan kan akımın fizyolojik düzeylere indiği bölge, DKG ~2 Pa s (negatif DKGG).

Anevrizma oluşma indikatörü (AOİ) ve gradyan titreşim sayısı üzerinde çalışılan diğer parametrelerdir.
(15,22,25) AOİ, vasküler doku üzerindeki kuvveti yansıtan DKG’nin fonksiyonel bir hesaplamasıdır. Kan 
akımının yavaşladığı bölgeyi tespit etmek için kullanılan bir parametredir.(25) Kısa bir zaman dilimindeki 
ölçümü yapılan verileri tanımlar. Ateroskleroza sahip olan anevrizmalar, olmayanlara kıyaslandığında 
daha düşük AOİ göstermektedir.(15) GTS ise zamansal dalgalanmayı da görüntülediği için daha değerli 
veri sağlamaktadır. GTS’nin vasküler dokudaki tansiyon/kompresyon kuvvetini ölçerek anevrizma olu-
şumunu gösteren bir parametre olarak faydalı olabileceği ileri sürülmüştür.(25) Ayrıca, anevrizmaların 
oluşum bölgelerine yakın alanda GTS değerlerinin yüksek olduğu gösterilmiştir.(22) Bu parametreler üze-
rinde çalışmalar halen devam etmektedir.

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği çalışmalarında üzerinde çalışılan parametrelerden biri de titreşimli 
kayma indeksidir (TKİ). DKG vektörünün dalgalanmasının ölçüldüğü bir uygulamadır. Kan akımının 
durgunluğunun midsistolik yavaşlama evresinde DKG vektörünün açılarını karşılaştırarak tespit etmek 
için kullanılır. TKİ, DKG vektörünün bir kalp siklusu boyunca transvers DKG vektörü ile aynı hizada 
olup olmadığını karakterize eder. Yüksek TKİ’nin endotel hasarı, anevrizma oluşumu ve yırtılması, ate-
rosklerotik plakların etiyolojisi ve yerleşimi ile ilişkisi olduğu gösterilmiştir.(20,22)

Kullanılan diğer parametrelere kısaca değinmek gerekirse, nispi kalma süresi (NKS), kan akımının du-
raksamasını tespit eden düşük veya osilasyonlu bir DKG göstergesidir. DKG vektörünün büyüklüğü ile 
ters orantılı bir değerdir. Aterosklerotik anevrizmalarda uzamış NKS, düşük normalleştirilmiş DKG 
(anevrizma oluşan alanın DKG değerinin ana arterin DKG değerine oranı), düşük AOİ, ve yüksek TKİ 
birlikteliği gösterilmiştir.(13)

Serebral Arter Anevrizmalarının Biyomekaniği: IKA’nın Yırtılma Aşaması
Anevrizmanın geometrisinin, anevrizma yırtılma (AY) riski(5) üzerine tahmin ettirici etkisinin olduğu 
düşünülmektedir.(19) Anevrizmanın düzensiz geometriye sahip olmasının ve(9) multilobüle olmasının ka-
nama olasılığını artırdığı konusunda ortak görüş vardır.(19) Büyüyen anevrizmaların ise başka bir kritere 
bağlı kalmaksızın kanama riskinin fazla olduğu bildirilmiştir.(9) Anevrizma çapının/ana damar çapına 
oranının artmasının kanama oranını arttırdığı, hatta kubbenin çok geniş, boynun dar olmasının(19) ve 
anevrizmanın ana artere geniş açıyla yerleşmesinin de AY riskini artırdığı ileri sürülmüştür.(3)

Anevrizma yırtılmasının altında yatan biyomekanik mekanizmalar için çok sayıda varsayımda bulunul-
muştur. Bunlardan ilkinde, AY’nın kan akım instabilitesine sekonder ortaya çıktığı bildirilmiştir. Yapılan 
araştırmalarda, akım instabilitesi temel olarak iki gruba ayrılmaktadır.(29) Bunlardan ilki, bir kardiak atım 
siklusu içinde oluşan akım instabilitesi (İSAİ) ve ikincisi farklı kardiak atım siklusları esnasında insta-
bilitesidir (İNSAİ). Yırtılan orta serebral arter anevrizmalarında hem İSAİ hem de İNSAİ’nin varlığı 
gösterilmiştir.(29) Bir başka araştırmada, kan akımının kısa segmentte sıkışmasının AY riskini artırdığı, 
uzun segmentte sıkışmasının ise AY’dan koruyucu etkisinin olduğu tanımlanmıştır.(19) Geniş boyunlu, 
geniş drenaja sahip, yüksek akımlı anevirzmaların büyük boyutlu olduklarında kanamaya eğilimin arttı-
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ğı bildirilmiştir. Aynı çalışmada, küçük boyunlu veya dar drenaja sahip düşük akımlı anevrizmalarda ise 
daha küçük boyutlarda dahi kanama eğiliminin arttığı ileri sürülmüştür.(3)

Anevrizma yırtılmasının etiyolojiside suçlanan etkenlerden biri de anormal DKG’nin varlığıdır.(12) Bu 
konuda iki farklı fikir ileri sürülmektedir. İlkinde, yüksek DKG’nin ve yavaş kan akımının birlikteliği, 
ikincisinde ise yüksek DKG’nin ve hızlı kan akımının birlikteliği sonucunda AY’nın gerçekleştiği var-
sayılmaktadır. Son çalışmalarda her iki teorinin de geçerli olabileceği kabul edilmektedir.(10) Ana artere 
paralel konumlanan anevrizmaların dik konumlananlara oranla jet akımına maruz kalması nedeniyle 
yüksek DKG ve yüksek DKG gradyanı ile daha yüksek bir AY oranına sahip olabileceği bildirilmiştir.(24)

Anterior komunikan arter (AkomA) anevrizmasının yırtılma riskinin yüksek olduğu bildirilmektedir.(3) 
AkomA kompleksi oldukça kısa bir arter olmasına rağmen sıklıkla çapraz akım yani her iki A1’den kan 
akımı almaktadır. HAD modelleme çalışmalarında, anevrizmanın boynunda asimetrik kan akımının 
daha sık olduğu teyit edilmiştir.(3) Kısa seyirli ve daha geniş çapa sahip olan A1 segmenti, kan hacmi ve 
kan akım hızı bakımından daha baskın olması nedeniyle karşı A1 segmentine yakın lokalizasyonda DKG 
artmasına neden olmaktadır. AkomA anevrizmalarında DKG’nin 5-10 kat arttığı, kanamış olanlarda ise 
ortalama 2,3 kat fazla olduğu saptanmıştır.(23)

Normalize edilmiş DKG (NDKG) ve normalize edilmiş TKİ (NTKİ) parametreleri, IKA’nın ince duvarlı 
alanının tespit edilmesinde kullanılmıştır.(4) Anılan alanlar, olası kanama noktası olması bakımından 
önemlidir ve yüksek NDKG ve düşük NTKİ özellik göstermektedir.

Son yıllarda geniş alana sahip düşük DKG ve düşük basınç kaybı katsayısı (BKK) birlikteliğinin AY’na 
neden olduğunu gösteren sonuçlar bildirilmiştir.(29) BKK, proksimal arterdeki kan akımına ait toplam 
basıncın anevrizma ostiumundan geçişi esnasındaki düşme katsayısını ifade eder. Düşük BKK’nın etki 
mekanizması olarak, spesifik geometriye sahip anevrizmalar içine kan dolumunun kolaylaşmasının arter 
duvarının direncini azalttığı ileri sürülmektedir. Sonraki aşamada kan basıncının da hızlı yükselmesiyle 
AY eyleminin gerçekleştiği varsayılmaktadır.(29)

Bazı çalışmalarda GTS parametresinin AY üzerine etkisi araştırılmıştır. Kanayan anevrizmalarda, yır-
tılan duvar alanının hemostazının iç yüzeyden trombus ya da dış yüzeyden kan pıhtısı ile kapatılarak 
yapıldığı ve üzerinin fibrin ağ ile onarıldığı gösterilmiştir.(25) GTS değerlerinin, dıştan hemostazın göz-
lendiği olgularda daha yüksek olmakla birlikte stabil ve yırtılmış anevrizmalar kıyaslandığında anlamlı 
bir fark göstermediği saptanmıştır.(25)

Girdap merkez uzunlukları ve DOAD, biyoakışkanların analizinde kullanılan yeni parametrelerdir. 
Akım karmaşıklığı ve stabilitesini nicel olarak tanımlayan yöntemlerdir. Kompleks ve düşük boyutlu tür-
bülansa sahip kan akımının modellenmesi yapılarak büyük ölçekli hemodinamik değişikliklerin ortaya 
konulmasında kullanılmaktadırlar.(2,5) Yırtılan anevrizmaların, daha kompleks ve daha instabil akım şek-
line sahip olduğu gösterilmiştir.(2) Kompleks-instabil kan akımının merkez uzunluğunun fazla ve daha 
düzensiz bir şekilde olduğu saptanmıştır.(2) Diğer bir çalışmada ise yırtılan posterior komunikan arter 
anevrizmalarında, yüksek DKG, yüksek salınımlı DKG, anevrizma içine daha güçlü ve fazla yoğunlaşmış 
akış jetleri, daha karmaşık ve instabil akım şekli olduğu saptanmıştır.(5) Bir başka çalışmada ise yırtılan 
anevrizmalarda boyun deviasyonunun daha sık geliştiği, deviasyonun ise akım ayrışmasına (akım im-
balansı) ve anevrizma içinde akım duraksamasına yol açtığı ortaya koyulmuştur.(21) Akım ayrışmasının, 
intima hasarı yaparak AY’na neden olduğu, geniş boyunlu anevrizmalarda ise akım ayrışmasının daha az 
olması nedeniyle AY riskinin daha az olduğu ileri sürülmüştür.(18)
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Anevrizma duvarının mekanik özellikleri, biyomekanik laboratuarlarında doku örneklerinde çekme 
veya indentasyon yöntemleri ile test edilmektedir.(11,27) Frosen ve arkadaşları, yırtılan anevrizmaların his-
topatolojik incelemesinde 4 farklı anevrizma duvar tipi (Tablo 3) tanımlamıştır.(11) Bu çalışmada, D tipi 
özellik gösteren olgular, tüm olguların %22’si oranında ortaya çıkarken yırtılma oranının %100 olarak 
gerçekleştiği saptanmıştır. Diğer çalışmada, kalın intima benzeri duvara sahip anevrizma olgularının 
daha az yırtıldığı, hyalin artıkları olan anevrizma duvarına sahip olan olguların daha çok yırtılma oranı-
na sahip olduğu tespit edilmiştir.(15) Costalat ve arkadaşları ise, anevrizma duvarının biyomekanik olarak 
sert, orta ve yumuşak doku benzeri özellikte olduğunu bildirmiştir.(6) Araştırma sonucunda, yırtılmayan 
anevrizmaların duvarlarının daha sert yapıda olduğu, yırtılan anevrizmaların ise daha yumuşak doku 
özelliği gösterdiği ve duvar kalınlığının ise yırtılma olasılığı ile önemli bir ilişkisinin olmadığı sonucu 
ortaya çıkmıştır. Bir başka çalışmada, elastin dokusunun arterin distalinde ve kubbenin proksimalinde 
yer alan düşük DKG bölgelerine lokalize hasarlandığı bildirilmiştir.(27) Bu alanlarda, elastin dokusunun 
azaldığı saptanırken oluşan defekt alanında kolajen dokusunun arttığı gösterilmiştir. Serebral arterlerde 
deneysel bifurkasyon oluşturulan çalışmada ise, vasküler yapının histopatolojik incelemesinde iki tür 
modellemenin gerçekleştiği saptanmıştır.(18) Bunlardan ilkinde, serebral vasküler bifurkasyon duvarına 
hızla çarpan kan akımının intimal hiperplaziye yol açtığı, kan akımının hızlandığı vasküler duvarda ise iç 
elastik membran bozulması, düz kas hücresi kaybı ve proliferasyonunda azalma, fibronektin dokusunda 
kayıp olduğu saptanmıştır.

Tablo 3: Yırtılan anevrizmaların histopatolojik incelemesinde dört farklı anevrizma duvar tipi tanım-
lanmıştır.(11)

Tip A: Endotel ile döşeli, doğrusal olarak yerleşmiş düz kas hücresine sahip anevrizma duvarı,
Tip B: Kalınlaşmış düz kas hücrelerine sahip anevrizma duvarı, 
Tip C: İntimal hiperplazi veya lüminal trombüs ile birlikte bulunan hiposellüler anevrizma duvarı,
Tip D: Oldukça ince ve trombotik, hiposellüler anevrizma duvarı.

Sonuç olarak, gelişen teknolojinin yardımıyla anevrizmanın oluşma, gelişme ve yırtılma aşamasına ait 
biyomekanik özellikler biyomühendislik, nöroradyoloji ve nöroşirürji branşlarının işbirliğinde her gün 
biraz daha aydınlatılmaktadır. Bu uygulamaların yakın bir gelecekte, klinikte rutin kullanımda yerini 
alması ve serebral anevrizmaya sahip hastaların faydalanımına sunulması beklenmektedir.
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5
Kafaiçi Basınç ve Beyin Biyomekaniği

Feyza Karagöz Güzey

Canlı organizmalar fiziksel dünyada yaşadıkları için aslında kendi yapılarının ve çevrelerinin gerektir-
diği fizik kurallarına tabidirler ve bütün işlevlerinde mekanik-biyomekanik faktörler ve özellikler de rol 
oynar. Bu faktörler vücudun en karmaşık ve en yumuşak dokusu olan beyin ve onun bir uzantısı olan 
omurilik için özellikle önemlidir. Ancak yine beynin çok karmaşık ve yumuşak olması nedeniyle, biyo-
mekanik özelliklerinin ve beyin işlevleri üstünde biyomekanik faktörlerin etkilerinin incelenmesi çok 
güçtür ve bu konudaki bilgi birikimimiz hala çok yetersizdir. Öyle ki oluşan karmaşık ağda 86 milyar 
kadar nöron 100 trilyon kadar bağlantıyla birbirine bağlanır.(13) Bu bölümde önce beynin ve onu koruyup 
dış ortamdan yalıtan dokuların-kafatasının, beyin zarlarının ve beyin omurilik sıvısının (BOS) biyome-
kanik özellikleri, sonra da bütün beyin işlevlerinde çok önemli rol oynayan biyomekanik bir özellik olan 
kafaiçi basınç (KİB) kavramı literatür bilgileriyle kısaca açıklanacaktır.

Bu bölümde kullanılacak biyomekanik terimlerin tanımları şöyledir: Stres (stress) bir maddeye dışa-
rıdan bir kuvvet uygulandığında reaktif olarak iç kuvvetlerin oluşturduğu birim alan başına kuvvettir, 
birimi Pascal’dır (Pa) (Pascal=Newton/m2). Makaslama (shear) kuvveti bir maddenin kesitine dik değil 
de birbirine paralel kuvvetlerin uyguladığı strestir. Strain bir maddenin uygulanan strese verdiği yanıttır. 
Maddede oluşan deformasyonun kuvvet uygulanmadan önceki büyüklüğüne oranı ile ifade edilir. Bası 
ve germe kuvvetlerinde uzunluğun, makaslama kuvvetlerinde referans iki nokta arasındaki açının oranı 
ile hesaplanır. Sertlik (stiffness) bir maddenin uygulanan bir kuvvete yanıt olarak oluşacak deformasyona 
direnci olarak tanımlanır ve birimi N/m’dir. Materyali oluşturan maddelerden çok, bunların özel yapısı 
ve dizilimi ile ilişkilidir. Modulus bir aks boyunca zıt kuvvetler uygulandığında materyalin deformasyo-
na eğilimi olarak tanımlanır, her madde için sabit bir değerdir ve elastik modulus veya Young Modulusu 
olarak adlandırılır, birimi Pascal’dır. Bir madde sıkıştırılmaya başlandığında önce bir elastik fazdan geçer 
ve oluşan deformasyon geri dönüşlüdür. Ancak sıkıştırılma belli bir değeri aştığında elastik kapasite aşı-
lır ve doku kalıcı deformasyona uğrar, buna plastik deformasyon adı verilir.(3)
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Beynin Biyomekanik Özellikleri
Bütün vücudu yöneten ve çok karmaşık bir yapıya sahip, ama bir yandan da çok yumuşak, jelatinöz 
yapıda olduğu için kolayca yaralanabilecek bir organ olan beyin kafa derisi, kafatası, beyin zarları ve 
BOS ile çevrelenmiş ve çok iyi korunur bir halde bulunur. Kafa derisi oldukça kalındır (5-7 mm) ve cilt, 
alttaki fasya tabakası üstünde kolayca kayar, bu şekilde dışarıdan gelecek kuvvetler bir alt tabakaya daha 
azaltılmış olarak aktarılır.(19) Kafatası oldukça kalın, sert kortikal kemik yapısı fazla, sağlam bir dokudur. 
Erişkinde kafatası kemikleri arasındaki sütürler kapandığı ve kemikleştiği için beyni tamamen çevreler 
ve kendisi parçalanmadan dış kuvvetlerin beyne doğrudan ulaşmasını engeller. Kemik altındaki kalın 
dura mater tabakası bir katıyla kemiğe sıkıca bağlıyken içte bulunan katıyla beyin bölümlerini birbirin-
den ayıran ve destekleyen falks serebri, falks serebelli ve tentoryum serebelli gibi sağlam katlantılar yapar. 
Omurilik yine sağlam ve kalın omurga ve altında spinal dura mater tarafından çevrelenmiştir. Spinal 
alanda, dura katlantılarının yerini dentat ligamentler alır ve omuriliğin omurga kanalı içinde çok sıkı 
olmayan bir şekilde sabitlenmesini sağlar.

Beyin zarlarının ince olan içteki ikisi-araknoid ve pia mater- arasında ve ayrıca beynin içindeki ventri-
küllerde dolaşan BOS tüm beyni ve omuriliği çevreleyerek beynin bir sıvı içinde yüzmesini ve bu şekilde 
ağırlığının ve yerçekimi etkisinin büyük oranda azalmasını sağlar. BOS’un özgül ağırlığı 1018, beynin 
1036’dır.(19) Beynin gerçek ağırlığı 1500 gr kadar olmasına rağmen BOS’un kaldırma kuvveti sayesinde bu 
25-50 gr’a iner.(5) Normalde BOS miktarı toplam 150-160 ml’dir ve bunun 76-81 ml’si spinal kanal içinde-
dir. BOS’un üretim hızı 0,14-0,3 ml/dakika kadardır.(1,5) BOS hücrelerarası sıvı ile damarlar çevresindeki 
boşluklar aracılığıyla yakın ilişkidedir. Bu sayede besin maddelerinin ve hormonların beynin farklı böl-
gelerine taşınması ve dağıtılması ve artıkların temizlenmesi de BOS’un işlevleri içindedir.

Beyin dokusu jelatinöz kıvamda, çok yumuşak bir dokudur. Bunun nedeni oldukça yüksek su içeriğidir, 
%80 kadarı sudan oluşur.(22) Bu nedenle beyin dokusunda biyomekanik testler yapmak ve özelliklerini 
belirlemek çok güçtür. Beynin elastik modulusu karaciğerden 10 kat, kırmızı kastan 50 kat daha düşük-
tür.(9) Global makaslama kuvveti, ölçmek için en sık kullanılan 50-60 Hz (Hertz, saniyedeki titreşim sa-
yısı, frekans ölçüm birimi) frekansta 1-3.5 kPa ve daha düşük frekanslarda (<20 Hz) çok düşük bir değer 
olan 0.5 kPa’dır. Ancak kafatası dışındayken makaslama kuvvetlerine çok dirençsiz olan beyin dokusu, 
sert kafatası sayesinde oldukça iyi korunduğu için kendi anatomik ortamındayken bu kuvvetlerden bek-
lendiğinden çok daha az etkilenir.(20)

Beyin dokusu 2 farklı viskoelastik davranış gösterir: Gri madde hücre gövdelerinden, dendritlerden ve 
miyelinsiz aksonlardan oluşur, daha yumuşaktır. Ak madde ise içerdiği miyelinli aksonlar nedeniyle bi-
yopolimer filamentlerden oluşan bir ağ gibi davranır ve gri maddeden daha serttir, daha viskozdur ve 
mekanik yüklenmeye daha yavaş yanıt verir.(27) Stres/strain eğrisi elastomerlerle dolu bir maddeye uya-
cak şekilde tipik bir S şekli çizer. Ak madde içindeki liflerin belirli yönlerde dizilmesi ona bir anizotropi 
kazandırır ve farklı yönlerde uygulanan kuvvetlere farklı sertlik derecesi gösterir.(27) Özellikle makaslama 
kuvvetlerinden nasıl etkileneceğini tahmin etmek güçtür. Normalde filamentlere diyagonal uygulanan 
makaslama kuvvetleri daha etkili olurken, filamentlere paralel kuvvetler çok da etkili olmayabilir.(20)

Beyin dokusunun sertlik derecesi yaşla birlikte değişir. Çocuklarda beyin dokusu erişkinden daha serttir.
(9) Yaşla birlikte doku giderek yumuşar. Manyetik rezonans elastografi (MRE) çalışmaları ile beyin sertlik 
derecesinin yılda %0,3-%1 oranında azaldığı bildirilmiştir.(24) Bazı hastalıklar da beynin farklı bölgele-
rinde yumuşamaya neden olur. Örneğin Alzheimer tipi demansta özellikle frontal, temporal ve paryetal 
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lobların yumuşadığı, multipl sklerozda olasılıkla demiyelinizasyona bağlı olarak tüm beyinde yumuşama 
olduğu bildirilmiştir.(27)

Beyin Dokusunun Biyomekanik Modellenmesi
Beyin dokusu çok yumuşak olduğu için biyomekanik özelliklerinin in vivo incelenmesi çok güçtür. Bu 
nedenle dokunun biyomekanik modelinin oluşturulması da güçtür. Ayrıca beyin dokusunu, biyomeka-
nik kuvvetlerin yanında elektrokimyasal ve biyokimyasal faktörler de etkiler. Bütün bu faktörlerin aynı 
anda değerlendirilip model oluşturulması nörobilim, nöroanatomi, biyomekanik, biyokimya gibi farklı 
dalların birlikte çalışmasını ve çok karmaşık bir modellemeyi gerektirir. Öte yandan beyin travması, is-
kemi, demans tipleri, nörodejeneratif hastalıklar gibi beyin dokusunun farklı hastalıklarında bu faktörle-
rin hepsi farklı şekillerde rol oynar. Bu hastalık gruplarının hepsi gerek dokunun karmaşık mimarisinde, 
gerek hücre içi mimaride, gerek makromoleküler ve moleküler düzeyde, gerekse elektokimyasal özellik-
lerde farklı hasarlara neden olur. Bu nedenle bunların anlaşılması için her hastalık grubunda farklı beyin 
dokusu modelleriyle çalışılması gereklidir. Ama farklı modellerle çok farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu 
nedenle beynin biyomekanik özellikleri konusunda hala büyük bir belirsizlik vardır.(22)

Biyomekanik çalışmaları için beyin dokusunun başlıca 2 farklı model tipi vardır: Tek fazlı vizköz solid 
modeller ve 2 fazlı-sıvı dolu solid modeller. Bu modellerde makaslama, bası ve germe kuvvetleri ile beyin 
dokusunun farklı biyomekanik özellikleri ölçülmeye çalışılır. Tek fazlı modeller başlıca 3 farklı kategori-
de değerlendirilebilir.(22)

1. Siklik yüklenmeye dayanan lineer viskoelastik modeller;
2. Lineer olan veya lineer olmayan ve küçük deformasyonların ölçülmesinde kullanılan yay-amortisör 

kombinasyonuna dayanan akışbilimsel modeller, ve
3. Hiperelastik bir komponenti de içeren yarı lineer olan veya lineer olmayan ve büyük deformasyonla-

rın kinematik olarak ölçülmesinde kullanılan viskoelastik modeller.

İki fazlı sıvı dolu solid ya da konsolidasyon modelleri aslında arazi mekaniği için kullanıma sokulmuştur. 
Hakim’in beynin süngerimsi bir madde olduğu ve BOS akımının yarattığı kuvvetlere komşu dokuda de-
formasyonla yanıt verdiği temel görüşüne dayanır.(25) Bu modellerde beyin bir sıvıyla dolu olan homojen, 
süngerimsi, elastik ve poröz bir katı maddedir. Hem sıvı hem solid kısım hacim değiştiremez, ama katı 
kısmın porları şekil değiştirdiğinde içindeki sıvı kısım bir kompartmandan diğerine yer değiştirebilir. 
Teori özellikle hidrosefali ve beyin ödeminin gelişmesini açıklamaya yönelik olarak kullanılmıştır.

Beyin dokusunun hasarlanması sıvı ve solid faz özelliklerinden ve elektrokimyasal faktörlerden etkilenir. 
Bu nedenle beyin dokusu biyomekanik modellerinde, lineer olmayan elastisite, poröz davranış, visköz 
özellikler, sıvı birikmesi, Donnan etkisi, hidrostatik ve ozmotik basınç etkisi gibi farklı özelliklerinin 
tümünün ele alınması gereklidir. Kuadrifazik teori olarak adlandırılan bu modelleme yöntemi teorik ola-
rak beynin makroskopik mekanik çevresinin tüm etkilerini değerlendirir. Ancak çok karmaşık olan bu 
modeli gerçekleştirmek zordur. Çünkü beyin dokusunun lif yapısının modellenmesini gerektirir. Oysa 
beyin dokusunun mikroskobik lif yapısının modellenmesi çok güçtür, çünkü farklı yönlerde uzanan çok 
sayıda lif demetinin aynı yapı içine yerleştirilmesi matematiksel açıdan oldukça zordur.(13) Ak maddenin 
anizotropisinin değerlendirildiği biyomekanik çalışmaların bazıları bunun biyomekanik parametreleri 
fazla etkilemediğini, ama bazıları sonuçları anlamlı değiştirdiğini bildirmiştir.(26)



Biyomekaniğin Temelleri 50

Beyin dokusunun biyomekanik parametreleri ölçülürken ortam ısısı ve nem oranı gibi fiziksel koşulla-
rın, sonuçları çok değiştirdiği bilinmektedir. Ayrıca ölümden sonra geçen süre de çok etkilidir. Ölümden 
sonra ölçüme kadar ne kadar çok zaman geçerse dokunun sertliğinin o kadar arttığı gösterilmiştir. Do-
kunun test cihazına bağlanma yöntemi (yapıştırma, klipleme, vs) de sonuçları değiştirebilir.(3)

Beyin dokusunun özellikle hidrosefali ve şant tedavisi ve kafa travması için geliştirilmiş farklı matema-
tiksel biyomekanik modellerinden kısaca bahsedilecektir. Hidrosefali için geliştirilmiş olan modelleri 
başlıca 2 grupta toplamak mümkündür: Basınç volüm modelleri ve konsolidasyon modelleri. Basınç 
volüm modelleri kafaiçi basıncın ölçümünü gerektirir. Bu tip modeller Monro’nun 2 (kan ve beyin sıvı-
sı) ve ardından Kellie’nin 3 (beyin dokusu, arter ve ven) kompartmanlı modelleriyle başlamıştır.(25) Bu 
modeller literatüre kompliyans ve elastans kavramlarını kazandırmıştır. Bu kavramlardan bu bölümün 
kafaiçi basınç alt başlığında bahsedilecektir. Konsolidasyon modelleri özellikle hidrosefali ve beyin öde-
minin gelişmesini açıklamaya yönelik olarak kullanılmıştır. Bu modelde beyin dokusunun katı kısmının 
da hacim değiştirmemesi kafatası tarafından atmosfer basıncından yalıtılmış olması ile ilgilidir. Atmos-
fer basıncına açık olduğu durumda (örneğin dekompresif kraniektomi yapıldığında) beyin dokusu ba-
sınç uygulandığında hacim değiştirebilir hale gelecektir.(25) Bu tip matematiksel simülasyon modellerinin 
geliştirilmesi için beynin Young modulusu (E) gibi biyomekanik parametrelerinin bilinmesi gereklidir, 
oysa beyin dokusu çok yumuşak olduğu için bu parametrelerin fiziksel olarak ölçülmesi çok güçtür. 
Farklı hayvan modellerinde bu parametreler ölçülmeye çalışılmıştır, ancak farklı sonuçlar elde edilmiştir.

Kafa travması için biyomekanik model oluşturmak güçtür, çünkü gerçek travmalar oldukça karmaşık 
mekanizmalarla ortaya çıkar. Bir model oluştururken mümkün olduğunca uygulanan mekanik kuvvetin 
yönünün, tipinin ve akselerasyon deselarasyon hızının basitleştirilmesine çalışılır.(20) Kafa travması ile 
ilgili makroskobik modeller genellikle kafatası ve hatta boyun omurgasının bütün olarak translasyonel 
ve/veya rotasyonel akselerasyon-deselerasyona tabi tutulmasını içerir ve fokal ve diffüz beyin yaralan-
malarının hangi mekanizmalarla geliştiğini açıklamaya çalışır.(19) Bu modellerde beyinden çok daha sert 
yapılar olan kafatasının ve beyin zarlarının dış kuvveti beyne iletmedeki ve beyni korumadaki rollerinin 
açığa çıkarılması gereklidir.(4) Bu amaçla kullanılan hayvan modelleri, anatominin ve beyin dokusunun 
biyomekanik parametrelerinin insandan farklı olması nedeniyle, insandaki travmayı iyi taklit edeme-
mekte,(7) insan kadavra modelleri de hem ölümden sonra doku sertliğinin artması, hem de kan ve BOS 
etkisinin ortadan kalkması nedeniyle doğru sonuç vermemektedir.(19)

Doğrudan hücresel düzeyde etkiyi araştıran biyomekanik çalışmalar tek tek beyin hücreleri preparatla-
rıyla, hatta gerçek hücre serileriyle oluşturulmuş 3 boyutlu beyin modelleriyle yapılabilir. Hücrenin bu-
lunduğu ortamın elastik özelliklerinin ve sertliğinin normal beyin dokusuna uygun olması önemlidir. Bu 
amaçla elastik modulusu beyin dokusuna yakın hidrojeller kullanılabilir. Özellikle fibrin jel kullanılması 
önerilmiştir, çünkü fibrin jeller 3 boyutlu matriksler oluşturabilir.(10) Ancak bu son teknolojiyle üretilmiş 
3 boyutlu organotipik kültürler bile vasküler dokudan yoksundur ve gerçek in vivo yanıtı oluşturamaz.(20)

Omuriliğin anatomik yapısı nedeniyle iki taraftan fiksasyonu daha kolay olduğu için bu parametrelerin 
ölçümü omurilikte beyne göre kısmen daha kolaydır. Özellikle germe ve makaslama kuvveti uygulaması 
ile Young modülüsü doğrudan hesaplanabilir. Bası testleri ya da yeni geliştirilmiş olan emme kuvveti 
uygulanması daha güçtür.(3)

Manyetik rezonans elastografi yeni geliştirilmekte olan bir MR tekniğidir. Dokuya belli frekanslarda çok 
küçük makaslama kuvvetleri uygulayıp onun verdiği yanıtları noninvaziv bir şekilde ölçmeyi, bu sayede 
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in vivo olarak dokunun Young modulusu gibi biyomekanik özelliklerinin ölçülmesini sağlar. Halen ka-
raciğer fibrozisinde klinik olarak uygulanmaya başlanan bu teknik, ileride beynin normal biyomekanik 
özelliklerinin saptanmasında ve farklı hastalıklarda ortaya çıkan biyomekanik değişikliklerin hastalık 
sürecindeki öneminin ortaya konmasında olasılıkla çok yararlı olacaktır.(3,13,27) Sağlıklı bireylerde beynin 
genel sertlik derecesinin MRE ile belirlenmesinde sadece %1, lobların sertlik derecesinde %2 kadar hata 
payı olduğu hesaplanmıştır.(21) MRE’nin yakın gelecekte olası pratik kullanım alanlarından biri de tümör-
lerin dokuya yapışıklık derecesinin belirlenmesidir. Tümör ile normal dokunun birbiri üstünde kayma 
derecesi hesaplanarak tümörün dokuya yapışık olup olmadığının belirlenmesi mümkündür.(27)

Kafaiçi Basınç
Yumuşak beyin dokusu kafatası ve beyin zarlarının içinde BOS ile çevrelenmiş olarak yalıtılıp korunur. 
Kafatası nispeten sabit bir hacme sahiptir ve insanda bu hacim 1400-1700 ml kadardır. Bu boşluğu beyin 
dokusu ile birlikte BOS ve damarlar içindeki kan doldurur. Beyin dokusu toplam hacmin %70-80’ini, 
BOS ve kan %10-15’er kadarını oluşturur (Şekil 1). Bu yapılardan birindeki artış, kafatası hacmi sabit 
olduğu için diğerlerinin azalmasını gerektirir. Buna Monro-Kellie doktrini adı verilir.(11) Genellikle beyin 
dokusunun kendisinde artış olmaz, ama beyin ödemi ya da kafaiçi kanama veya tümör gibi yer kaplayan 
bir lezyon gelişmesi kafaiçinde ek bir hacme neden olabilir. BOS’taki artış hidrosefaliye, kafaiçi kan mik-
tarındaki artış ise özellikle ağır kafa travması sonrası görülen serebral hiperemiye veya venöz sinüslerde 
tromboza bağlı olabilir.(14)

Kafa içini dolduran yapılar belli bir basınç oluşturur. Normalde KİB sırtüstü yatan erişkin insanda 
7-15 mmHg, çocuklarda 3-7 mmHg ve bebeklerde 1,5-6 mmHg kadardır.(14) Anatomik olarak basıncın 
%50’sini supratentoryal, %30’unu infratentoryal ve %20’sini spinal alandaki yapılar oluşturur.(11) Kafai-
çindeki kanın %75’i venlerde ve %25’i arterlerde bulunur. Beyin venleri kafaiçi dinamiklerin ana belirle-
yicisidir, çünkü sağ atrium ile doğrudan ve valvsiz olarak bağlantılıdır. Basıncın çocuklarda daha düşük 
olması kafatasının erişkindeki gibi rijit olmamasıyla ilgilidir. Kafatası sütürlerinin açık olması kafatasının 
genişlemesini ve basıncın düşük kalmasını sağlar. Yine aynı nedenle KİB artışı sütürlerin açık olduğu 
küçük çocuklarda özellikle yavaş gelişirse bir dereceye kadar tolere edilebilir, ama bunun da bir sınırı 
vardır.(9)

Şekil 1: Kafatası içindeki maddelerin oranı ve Monro-Kellie kanunu.
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Beyin dokusu miktarı genelde sabit olduğu için KİB büyük oranda kanın ve BOS’un hareketleriyle de-
ğişir. Kan komponentinin neden olduğu basınç değişikliklerinin hesaplanması güçtür. BOS’un neden 
olduğu basınç değişikleri Dawson eşitliği ile hesaplanır:(17)

KİB BOS=BOS akımına direnç X BOS üretimi + sagittal sinüs basıncı

Fizyolojik durumlarda vücut postürüyle, kalp damar sisteminin ve solunum sisteminin işlevleriyle, bey-
nin kendi aktivitesiyle ve adrenal hormonlar gibi bazı hormonların etkisiyle KİB değişiklikleri olabilir. 
Basınç yatar durumdayken ayaktakinden daha yüksektir. Uykudayken özellikle karbondioksit (CO2) 
birikmesine bağlı olarak yükselir. KİB aynı zamanda arteryel ve venöz sistem aracılığıyla diğer vücut 
boşluklarıyla da ilişkilidir. Kranyal ve spinal venöz sistem, yüzün, başın, sırt ve bel bölgesinin valvsiz 
yüzeyel venleri aracılığıyla inferior ve superior vena kava sistemine doğrudan bağlıdır. Bu valvsiz venler 
orbitadan koksikse kadar birbiriyle bağlantılı olan ve ekstradural nöral aks kompartmanı ya da serebros-
pinal venöz sistem olarak adlandırılmış yoğun bir venöz pleksus oluştururlar.(8) Bu venöz sistem valvsiz 
olduğu için içindeki kan akımı karın içi, göğüs içi ve kafaiçi basınca ve pozisyonla ilgili olarak yerçekimi-
nin oluşturduğu hidrostatik basınca göre yön değiştirir. Karın içi basınç bir yandan bu venöz sistemin bir 
parçası olan Batson venöz pleksusu aracılığıyla spinal subaraknoid alana yansırken, öte yandan diyafram 
aracılığıyla göğüs içi basıncı yükseltir. Göğüs içi basınç yükselmesi juguler venler aracılığıyla kafaiçinde-
ki büyük venöz sinüslerin basıncını yükselterek KİB artışına neden olur (Şekil 2). Bu nedenle kalp atımı-
nın neden olduğu sistolik basınç ve solunum hareketlerinin neden olduğu göğüs içi basınç değişiklikleri 
KİB’de fizyolojik değişmelere yol açar. Öksürük, ıkınma gibi karın içi ve göğüs içi basıncını arttıran fizyo-
lojik durumlarda da kısa süreli KİB artışları olur.(12) Yine aynı nedenlerle karın içi ve göğüs içi basıncını 
aşırı yükselten patolojik durumlarda kafaiçinde herhangi bir sorun olmasa da KİB aşırı yükselebilir.(8)

Şekil 2: Kafa içi (mavi daire), spinal alan (mavi dikdörtgen), göğüs içi (yeşil elips) ve karın içi (siyah daire) 
arasındaki basınç ilişkileri. Karın içi basıncın artışı bir yandan Batson pleksusu aracılığıyla spinal alana, 
bir yandan da diyafragma (kahverengi çizgi) aracılığıyla göğüs içine, göğüs içindeki basıncın artışı juguler 
venler aracılığıyla kafa içine yansır.
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Kompliyans ve elastans:
Kafa içindeki basıncın fazla yükselmesini önleyecek 2 kompansasyon mekanizması vardır: İlki BOS’un 
kafaiçinden spinal alana kaçışıdır ve daha sınırlı bir kapasitesi vardır. İkincisi beyin venöz kan mikta-
rının değiştirilme yeteneğidir. Herhangi bir nedenle KİB arttığında önce spinal alana bir miktar BOS 
kaçışı olur, KİB artmaya devam ederse kafaiçindeki venöz kan miktarı azalır. Aksi durumda, herhangi 
bir nedenle, örneğin spontan BOS kaybına bağlı olarak KİB düştüğünde, spinal alandan kafaiçine doğru 
BOS akışı olur ve bu yeterli olmazsa kafaiçi venler genişleyerek kafaiçi kan komponentini arttırır. Beynin 
uyum yeteneğini gösteren bu sınırlı kompansasyon kapasitesi beynin kompliyansı (C) olarak adlandırılır 
ve kafaiçinde artan basınç değişikliği (ΔP) başına ortaya çıkan hacim değişikliği (ΔV) olarak ifade edi-
lir:(14,23)

C=ΔV/ΔP

Bunun tersi elastans (E) olarak adlandırılır ve birim hacim değişikliği başına ortaya çıkan basınç deği-
şikliği olarak ifade edilir.

E=ΔP/ΔV

Normal koşullarda elastansın düşük, kompliyansın yüksek olması istenir. Bu durumda kafaiçindeki ha-
cim artışları yukarıda sayılan kompansasyon mekanizmaları sayesinde basıncı fazla yükseltmeden kar-
şılanabilir. Beyin hacim/basınç eğrisi paraboliktir ve başlangıçta kompanse dönemde kompliyans yük-
sekken hacim artışları basıncı çok etkilemez. Oysa kompansasyon mekanizmaları tükendiğinde küçük 
hacim artışları ile yüksek basınç artışları görülür (Şekil 3).

Şekil 3: Kafaiçi basınç/hacim eğrisi: Kompanse dönemde kompliyans yüksekken hacim artışları basıncı çok 
etkilemezken, kompansasyon mekanizmaları tükendiğinde küçük hacim artışları ile yüksek basınç artışları 
görülür.

Kafaiçi basıncın sırtüstü yatar pozisyondaki erişkin insanda 5 dakikadan uzun süreyle 20 mmHg’nın 
üstünde olmasına kafaiçi hipertansiyon (KİH) adı verilir. Bu durum tedavi edilmez ve KİB normal sınır-
lara düşmezse vasküler ve mekanik komplikasyonlar gelişir. Bir yandan beynin beslenmesi bozulur, bir 
yandan da farklı beyin bölgelerinin kafaiçindeki farklı bölümlere itilmesi ve sıkışmasıyla ölüme kadar 
gidebilen ciddi sonuçları olan beyin herniasyon sendromları gelişebilir.(12-14)

Kafaiçi basınç dalgası:
Kafaiçi basınç ventrikül ya da beyin dokusu içine konulan alıcılarla invaziv olarak ölçülüp izlenebilir ve 
kaydedilebilir. Ventrikül içine konan kateterle ölçüm altın standarttır, çünkü sadece basıncın ölçülme-
sini değil, gerektiğinde BOS boşaltılmasını ve KİH’in tedavisini de sağlayabilir, ancak enfeksiyon oranı 
oldukça yüksektir. KİB’i takip için transkranyal Doppler ultrasonografi (US), pupillometri, optik sinir 
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kılıfı çapının US ile ölçülmesi gibi noninvaziv yöntemler geliştirilmeye çalışılmaktaysa da henüz basıncı 
güvenilir bir şekilde ölçebilen noninvaziv bir yöntem bildirilmemiştir.

Kaydedilen KİB dalga formu arter basıncının koroid pleksus yoluyla BOS ve beyin dokusuna yansıması 
ile oluşan ve normalde ilki en yüksek olup giderek amplitüdleri düşen 3 çıkıntı gösterir: P1 (perküsyon 
dalgası), P2 (tidal dalga) ve P3 (dikrotik dalga). Bu dalgaların dakikadaki sayısı kalp atım hızıyla ilişkili-
dir ve 40-160 arasındadır.(11,17) Beyin kompliyansı düşmeye başladığında bu temel dalga şekli bozulur, P2 
yükselir, giderek P1 ve P3 silinir, daha KİB yükselmeden dalga piramidal görünüm kazanır (Şekil 4a,b).
(11) Bu nedenle KİB dalga şeklinin izlenmesi hastanın kafaiçi kompliyansı ve prognozu hakkında bilgi 
verebilir.(12) KİB dalgasının yüksekliği (amplitüdü) de beyin elastans/kompliyansı hakkında bilgi verir. 
Dalga amplitüdü her kardiyak siklusta beyin kan akımı (BKA) artışının neden olduğu basınç değişikliği-
ni gösterir ve elastans ne kadar yüksek ve kompliyans ne kadar düşükse, birim hacim artışı o kadar fazla 
basınç artışına neden olacağı için amplitüd o kadar yüksek olur.(16) Amplitüd yüksekliğinin yaşla arttığı 
ve kafa travmalı hastaların Glasgow Koma Skalası Skoru ile ters ilişkili olduğu gösterilmiştir.(16)

Bunun dışında solunum hareketleriyle bağlantılı hafif fizyolojik KİB yükseklikleri olur, bunların frekansı 
solunum sayısıyla ilişkilidir ve 8-20/dakika kadardır.(17) KİB dalgaları uzun süre takip edildiğinde temel 
dalganın yanında daha uzun süreli olan ve Lundberg dalgaları olarak adlandırılan 3 dalga formu daha 
ortaya çıkabilir. Lundberg A ya da plato dalgası uzun süreli (>30 dakika) ve belirgin (>40-50 mmHg) KİB 
yüksekliği gösterir ve acil tedavi gerektirir (Şekil 4c). Dalga kaybolduktan sonra genellikle basınç eski-
sinden daha yüksek kalır. Lundberg B dalgaları A dalgalarına göre daha kısa süreli (5-30 dakika) ve daha 
az KİB yükselmeleri (20-40 mmHg) şeklindedir ve kompliyansın azaldığını gösterir, ancak her zaman te-
davi gerektirmez(12-14) (Şekil 4d). B dalgaları herhangi bir patolojik durum olmaksızın uyku sırasında da 
gözlenebilir. C dalgalarının olasılıkla patofizyolojik bir önemi yoktur ve arteryel basınçtan kaynaklanan 
Traube-Hering dalgalarının yansıması olabilir.(15)

Nabız amplitüd indeksinin (ortalama arter basıncı ile KİB amplitüdünün korelasyon katsayısı) ve KİB 
amplitüdü ve beyin perfüzyon basıncı (BPB) arasındaki korelasyon katsayısının beynin kompliyans ka-
pasitesini gösterebileceği bildirilmiştir.(14,16) -1 ve +1 arasında değişen bu katsayıların sıfırın altında olma-
sı kompliyansın yüksek, 0 ve üstünde olması kompliyansın düşük olduğunu gösterir.

Şekil 4: (a) Normal kafaiçi basınç dalga formu. P1>P2>P3; (b) Kafaiçi basınç arttığında dalga formu bozu-
lur ve piramit şeklini alır. (c) Lundberg A (plato) dalgası ve (d) Lundberg B dalgası.
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Beyin Kan Akımı ve Beyin Perfüzyon Basıncı
Beyin dokusunun çok fazla kan ve oksijene ihtiyacı vardır. Beyin ağırlık olarak vücudun %2’si kadar 
olmasına rağmen toplam kanın %15’ini ve toplam oksijen ve glikoz tüketiminin %20-25’ini alır.(12) BKA 
beynin farklı bölgelerinde farklı metabolik ihtiyaçlara göre farklı miktarlardadır ve 45-60 ml/100 gr 
doku/dakika kadardır. BKA yaşa göre büyük farklılıklar gösterir. Yenidoğanda en düşüktür, 3-7 yaş arası 
çocuklarda pik yapar ve sonra giderek erişkin düzeyine iner. 3 yaşındaki çocukta BKA yenidoğanın 10 
katına ulaşmıştır ve beyin dokusu ağırlığına oranla BKA erişkinin 2,5 katı kadardır. Kardiyak kan çıkışı-
nın beyne giden oranı çocuklarda erişkine göre 2 kat daha fazladır.(9) Çocuklarda ağır kafa travmasında 
serebral otoregülasyonun daha hızlı bozulmasının ve serebral hipereminin daha sık görülmesinin nedeni 
bu fizyolojik farklılıklar olabilir.

Beyin oksijen metabolizma hızı (CMRO2) yine korteks gibi metabolizma hızı daha yüksek olan doku-
larda daha yüksek olmak üzere 1,3-1,8 mmol/g/dakika düzeyindedir. Beyin kendisine gelen oksijenin 
tamamını kullanmaz ve oksijen ekstraksiyon fraksiyonu normalde %33 kadardır.(12) Beyin metabolizma 
hızı da yaşa bağlı olarak değişir. Yenidoğanda erişkinin %60’ı kadarken, hızla artar ve 5 yaşında erişkinin 
2 katına çıkar, sonra giderek erişkin düzeyine düşer.(9)

Beyin dokusu enerjinin büyük kısmını glikoz ve oksijenle sağladığı için kesintisiz bir kan akımına ihtiyaç 
duyar. Beyin kan akımını beyin perfüzyon basıncı (BPB) sağlar ve kabaca ortalama arter basıncı (OAB) 
ile KİB’in farkına eşittir. OAB ise sistolik (SAB) ve diyastolik arter basıncıyla (DAB) hesaplanır.

OAB= (SAB+2 X DAB)/3

BPB= OAB-KİB

Erişkinlerde OAB 70-100, KİB ortalama 10 ve BPB 60-80 mmHg kadardır. BPB normal değerleri yaşa 
göre değişir: 0-5 yaş arasında 40 mmHg, 6-17 yaş arasında 50 mmHg’nın altına inmemelidir.(18)

Beynin kan ihtiyacının karşılanması çok önemli olduğundan sabit bir kan akımının sağlanması beyin 
damarlarının otoregülasyon mekanizmasıyla garanti altına alınmıştır. Buna göre OAB 50-150 mmHg 
arasında iken beyin arteriolleri refleks olarak daralıp genişler ve sabit bir BKA sağlanır. BKA, BPB ve 
damarın yarıçapının 4. üstüyle doğru orantılıdır.(12) KİB arttığında ya da OAB azaldığında BPB düşer. 
Bu durumda beyin damarları genişler ve beyne ulaşan kan miktarını arttırır, aksine OAB yükseldiğinde, 
beyne fazla kan gelmesinin ve bunun sonucu KİB’i arttırmasının önlenmesi için, beyin kan damarları 
daralır ve beyne gelen kan miktarını azaltır.

Kafa içinde arterlerdeki kan normalde 23-25 ml’dir ve otoregülasyon mekanizmasıyla %35 azalıp, %172 
artabilir.(11) Amaç beyin dokusunun metabolik ihtiyaçlarına uygun bir BKA sağlanmasıdır. Bunun sağ-
lanmasında metabolik, miyojenik ve nöronal mekanizmalar rol oynar.(6) Damarlarda refleks olarak dara-
lıp genişlemeyi sağlayan miyojenik kontrolün kardiyovasküler kontrol merkezlerinin mekanik gerilime 
yanıtı olarak gerçekleştiği düşünülür.(2) Ayrıca büyük beyin damarlarının endotelinin akıma refleks ola-
rak daraldığı da gösterilmiştir.(2) Serebral otoregülasyonda rol oynayan en önemli mekanizmalardan biri 
de arteryel CO2 basıncıdır (PaCO2). PaCO2 düştüğünde arterioller daralır ve BKA azalırken, PaCO2 
yükseldiğinde arteriollerin genişlemesiyle BKA artar.(16,18) PaCO2’deki her 1 mmHg’lık değişiklik BKA’da 
0,04 ml/100 gr beyin dokusu/dakika değişikliğe neden olur.(11) Bu nedenle PaCO2’nin düşürülmesi KİH 
tedavisinde kullanılan bir yöntemdir, ancak PaCO2’nin aşırı düşürülmesi, bir yandan da BKA’yı belirgin 
azaltacağı için beyinde iskemiye neden olabilir. 
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Serebral otoregülasyon mekanizması, OAB 50-150 mmHg sınırlarının dışındaysa çalışmaz veya ağır kafa 
travmasında bozulmuş olabilir. Ağır kafa travması olgularının yaklaşık yarısında otoregülasyonun çalış-
madığı bildirilmiştir.(11) Bu durumda beyin kan akımı OAB ile doğru orantılı hale gelir ve OAB yüksekse 
BPB yükselir ve dolayısıyla beyin kan akımı artar ve kafa içi kan miktarı çok artacağı için KİB yükselir; 
OAB düşükse BPB ve beyin kan akımı azalır ve beyinde beslenme bozukluğu ortaya çıkar. Erişkin ağır 
kafa travması hastalarında BPB’nin 95 mmHg’nın üstünde olmasının prognozu kötüleştirdiği bildiril-
miştir.(11)

Kafaiçi hipertansiyon tedavisinde beyin beslenmesinin arttırılması için BPB’nin yüksek tutulması tercih 
edilir. Ancak serebral otoregülasyon bozulmuşsa BPB yükseldikçe kafaiçi kan komponenti artar, dola-
yısıyla KİB yükselir ve beyin dokusunun beslenmesi daha da bozularak bir kısır döngüye girilmiş olur. 
Bu nedenle serebral otoregülasyon mekanizmasının çalışıp çalışmadığının anlaşılması önemlidir. Bunu 
anlamak için serebrovasküler basınç reaktivite indeksi (Prx) kullanılabilir. Bu indeks KİB ve OAB arasın-
daki korelasyon katsayısıdır ve değeri -1 ile 1 arasında değişir. 0 ile 1 arasındaki değerler KİB ile OAB’ın 
doğru orantılı değiştiğini, yani otoregülasyonun çalışmadığını, negatif değerler ise KİB ve OAB’ın ters 
orantılı olduğunu, yani otoregülasyonun çalıştığını gösterir.(18)

Serebral otoregülasyonun bozulması doğrudan KİH’e bağlı olabileceği gibi, serebral metabolik krizle de 
ilgili olabilir. Yüksek laktat/pirüvat oranı, yüksek glutamat düzeyi ve düşük glikoz değeri serebral otore-
gülasyonun bozulmasına yol açabilir.(6) KİB normal olan hastalarda da serebral otoregülasyonun bozuk 
olabileceği bildirilmiştir.(6)

Beyin ödemi:
Kafaiçi basınç artışı farklı nedenlerle ortaya çıkabilir: Kafa travması, kafaiçi yer kaplayan lezyonlar, kana-
malar, beyin iskemi/enfarktları, hiponatremi ve karaciğer yetmezliği gibi metabolik nedenler. Bu farklı 
patolojilerde KİB’i yükselten ortak bazı mekanizmalar vardır. Bunlardan en önemlisi beyin ödemidir. 
Beyin ödemi en basit tanımıyla beyin dokusunun şişmesi, sıvı içeriğinin artmasıdır.

Beyin dokusunun sıvı içeriği 3 farklı kompartmanda bulunur: Damar içi sıvı, hücrelerarası sıvı ve BOS. 
Damardaki kan ile diğer iki kompartman arasında kan beyin bariyeri (KBB) vardır ve ancak kapillerlerin 
endotel hücrelerinin izin verdiği maddeler beyin dokusu içine geçebilir. Ventriküllerde ve subaraknoid 
alanda bulunan BOS ile hücrelerarası sıvı arasında ise damarlar çevresindeki boşluklar aracılığıyla doğ-
rudan bağlantı vardır ve bu sayede BOS beynin mekanik olarak korunması ve desteklenmesi yanında 
bazı maddelerin beynin farklı bölgeleri arasında taşınmasını ve oluşan atıklardan temizlenmesini de 
sağlar. Bu son işleviyle beyin dokusunun lenf sistemi işlevini görür.(13)

Beyin dokusunun sıvı dengesinde elektrokimyasal faktörler önemli rol oynar. Beyin dokusunda ozmotik 
ve hidrostatik basınç sistemleri periferik dokulardan tamamen farklı çalışır. Bunun nedeni KBB’dir. Pe-
riferik dokularda mikrodolaşımın hidrostatik basıncıyla albümin gibi büyük moleküllerin oluşturduğu 
onkotik basınç arasında bir denge vardır. Elektrik yüklü küçük iyonlar kapillerlerden kolayca dokuya 
geçtiği için ozmotik basınç farkları periferik dokularda çok önemli değildir. Damar içinde yüksek olan 
onkotik basınç lehine olan dengeyi dokunun lenf dolaşımı karşılar ve küçük onkotik basınç farklarıyla 
oluşan fazladan hücrelerarası sıvı lenf damarlarıyla kolayca temizlenir ve dokuda sıvı birikimi olmaz.

Beyin dokusu diğer dokulardan çok daha yumuşaktır. Bu nedenle eğer periferik dokunun kapiller siste-
mi beyinde olsaydı, onkotik basınç farkının neden olduğu fazla hücrelerarası sıvı, lenf dolaşımı olmayan 
beyin dokusunun hızla şişmesine neden olurdu. Oysa KBB nedeniyle beyin dokusunda yüklü parçacıklar 
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damar içinden dışarıya çıkamaz ve bu sayede ozmotik etki beyin dokusunda ön plana çıkar. Ozmolalite 
çözücü sıvının kilogramı başına çözünmüş molekül sayısının oluşturduğu Osm/kg birimi ile ölçülür 
ve normalde kan plazması 280-290 mOsm/kg’dır. Bunun ancak 1 mOsm/kg kadarını onkotik eriyikler 
oluşturur.(13)

Beyin ödemi hücrelerarası sıvının ya da doğrudan hücre içindeki su içeriğinin artışıdır. Vazojenik, hüc-
resel, ozmotik ve interstisyel olmak üzere farklı tipleri vardır. En sık görülen tip olan vazojenik ödem, 
KBB’nin bozulması sonucu iyon ve proteinlerin beyin dokusunda serbestçe hücrelerarası boşluğa geç-
mesi ve bunun oluşturduğu ozmotik etkiyle suyun hücrelerarası sıvıda birikmesidir. Bu durumun geliş-
mesinde hidrostatik basıncın bileşenleri olan KİB ve OAB önemli rol oynar.(5) Bu tip ödem en sık beyin 
tümörlerinde görülür ve tümörlerde KBB’nin bozulma nedeni tümörlerden salınan bazı vazoaktif mad-
delerin varlığı ve yeni oluşan tümör damarlarında KBB’nin olmamasıdır.

Hücresel veya sitotoksik olarak adlandırılan tip ödem genellikle kafa travması ve beyin iskemisi sonrası 
primer olarak hücre iyon pompalarının hasar görmesiyle oluşur. Hücre içine sodyum girişi artar. Bunu 
anyonlar ve su girişi izler ve hücreler giderek şişer. İyon pompalarının çalışmaması beyin iskemisine 
de bağlı olabilir, çünkü pompalar enerji kaynağı olarak adenozin trifosfatı (ATP) kullanır ve sonuçta 
oluşan adenozin difosfatın (ADP) tekrar ATP’ye dönmesi için oksijen gereklidir. Bu tip ödem gelişme-
sinde akuaporinlerin de (özellikle AQP 4 ve 9) rol oynadığı, hipoksinin bu tip akuaporinlerin miktarını 
arttırdığı gösterilmiştir.(5) Vazojenik ödemden farklı olarak hücresel ödemdeki su birikmesi başlangıçta 
hücrelerarası boşlukta değil hücre içindedir. Ölen hücrelerden açığa çıkan negatif yüklü makromole-
küller doku ile kapillerler arasında ozmotik basınç farkı oluşturur, bunun neden olduğu Donnan etkisi 
suyun kapillerlerden hücrelerarası boşluğa geçmesine, sonuçta vazojenik ödem komponentine ve KİH’e 
yol açar.(13) KİH beyin iskemisini daha da belirginleştirir ve bir kısır döngü ortaya çıkarak dokunun ta-
mamen ölümüyle sonuçlanabilir.(23) KBB’nin küçük inhibitör RNA’larla modülasyonu ve bozulmasının 
önlenmesi bu aşamada hastaların sondurumunu düzeltebilir.(5)

İnterstisyel ödem genellikle tıkayıcı tipte hidrosefalilerde ventrikül içinde basıncın artması sonucu bi-
riken BOS’un ependimden ventrikül çevresindeki ak maddenin hücrelerarası sıvısına geçişi ile ortaya 
çıkar. Ozmotik ödem ise hiponatremi, diyabetik ketoasidoz gibi metabolik bozukluklarda yine ozmotik 
etkiyle hücre içinde su birikmesidir.

Sonuçta hangi mekanizmayla gelişirse gelişsin, beyin ödemi kafa boşluğunda fazladan bir su birikmesine 
ve dolayısıyla KİB artışına neden olur.

Sonuç
Beyin dokusu da diğer bütün fiziksel maddeler gibi fizik kurallarına tabidir ve tüm işlevlerinde bu ku-
rallar rol oynar. Beynin biyomekanik özelliklerinin ve fizik kurallarının beyin dokusunun işlevlerindeki 
etkilerinin anlaşılması farklı hastalık gruplarına bakışımızı değiştirip tedavilerinde daha etkili rol oyna-
mamızı sağlayabilir.
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6
Omurga Biyomekaniği

Evren Yüvrük, Sait Naderi

Giriş
İnsan omurgası kemik, ligament ve kas komponentlerin katkısı ile aksiyel stabilizasyon sağlar. Özellikle 
kas ve ligamentler anatomik ve biyomekanik özellikleri ile özgün bir yapı oluşturur. Bu yapı postürün 
oluşması ve hareket kabiliyeti kazanmasında en temeli oluşturmaktadır.

Yenidoğan omurgasının sagittal planda, posteriorda konveksitesi olan tek bir eğriliği varken, ayağa kal-
kıp hareket eden bir birey haline gelindiğinde, iki primer kifoz ve iki sekonder lordozdan oluşan bir 
sütun tamamlanmış olur. İşte tüm bu gelişim süreci sonucunda insan omurgası üst üste sıralanmış 33 
omur ve eşlik eden diğer anatomik yapılar ile hem yük taşıyıcı hem de harekete yardım edici görevine 
hazır hale gelir.(12)

Omurga dört bölgeye ayrılır: Servikal, torakal, lomber ve sakral. Bu dört temel bölgenin birbirinden ayrı 
biyomekanik ve fonksiyonel işlevleri mevcuttur.

Normal servikal lordoz 9° (2-24°), torakal kifoz 39°(22-56°), lomber lordoz ise 57°(38-75°) derecedir. 
Torakal kifoz T5 omurunun superior yüzeyi ile T12 omurunun inferior yüzeyinden çizilen çizgilerin 
arasındaki açı ölçülerek hesaplanır.

Hareket Segmenti ve Stabilizasyon
Hareket segmenti iki omur ve aralarındaki intervertebral diskin oluşturduğu birimdir. Bu segmentin 
hareket aralığı yukarıda anlatılan birçok faktöre bağlı olarak değişir. Range of motion (ROM) diye bili-
nen bu hareket aralığı, bir düzlemde yapılan toplam hareket miktarını tanımlar. Nötral ve elastik zondan 
oluşan ROM klasik stabiliteyi tanımlamada ve anlamada en temel yapı taşını oluşturmaktadır.

Panjabi’nin klasik stabilite tanımı ‘’fizyolojik yüklenme altında, omurganın bütünlüğünü koruyabilmesi, 
nörolojik defisit ve şiddetli ağrı olmaması’ mekanik bir sistem olan omurganın biyomekanik prensiplerini 
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tanımlar. ROM’u oluşturan nötral zon, iç dirençle karşılaşmaksızın kolaylıkla yapılan hareketi, elastik 
zon ise iç direnç başladıktan sonra hareketin başladığı zonu ifade eder. Yapılan bilimsel biyomekanik 
çalışmalar, özellikle  nötral zonun önemini vurgulamış ve yeni bir stabilite tanımlaması yapılmıştır. Pan-
jabi’nin yeni stabilite tanımı ‘’omurganın stabilize edici sisteminin omurgayı nötral zonda tutabilme, nöro-
lojik defisit ve inkapasite edici ağrı oluşmaması durumu’’ olarak şekillenmiştir (Şekil 1).(3,5)

Şekil 1: Yük ve deformasyona yanıt eğrisi, ROM, nötral (A-B) ve elastik Zon (B-C) 

Mekanik bir yapı olan omurga, omurlar, kaslar, faset ve ligamentler ile bağlantı halinde omurganın yükü-
nü iletip, omuriliği koruyup, harekete izin vererek temel işlevlerini oluşturur.(1)

Kapandji’ye göre omurgada taşıyıcı üç kolon vardır: Major kolon, üst üste yerleşen omur cisimlerinden 
oluşur, diğer iki kolon minör kolondur. Bu minör kolonları üst üste yerleşen omurların arkasındaki ek-
lem çıkıntıları (faset eklemler) oluşturur. Öndeki sütun ana destekleyici yapıdır. Ön sütun görece statik, 
arka sütunlar ise dinamik rol oynar.(9)

Biyomekaniksel Anatomi
Servikal omurga, üst, orta ve alt olmak üzere üç kısma ayrılabilir. Toplamda yedi adet omurdan oluşmak-
tadır. Üst servikal bölgenin daha karmaşık bir yapısı ve hareket mekanizması vardır. Orta ve alt servikal 
bölgelerin önemli bir özelliği lordotik yapısıdır. Bu bölgeye uygulanan kuvvetlere karşı koyabilmesi lor-
dotik yapı ile birlikte, faset eklemlerinin yükü yönlendirme etkinliğine bağlıdır.(8) Hareketin en yoğun 
olduğu kısım C5-6 ve C6-7 segmentlerdir. Bu da dejeneratif süreç ve kanal darlığının bu alanda daha sık 
görülmesinin biyomekaniksel nedenlerinden biridir.(7)

Bütün omurgada olduğu gibi, servikal omurga da çok farklı yön, doğrultu ve büyüklükte kuvvetlerin ve 
momentlerin etkisinde kalarak hareket eder. Bu hareketlerin daha iyi anlaşılması için, omurga standart 
bir koordinat sistemi ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

Bu sistemde x, y, z eksenleri üzerinde omurgada rotasyon ve translasyon hareketleri oluşur. Böylece her 
bir eksende iki tane olmak üzere altı serbest hareket meydana gelir ki, eksenlerin aksi yönlerine doğru da 
aynı hareketler yapılabileceğinden bu üçlü koordinat sisteminde omurga üç eksende, altı istikamette, 12 
yönde hareket eder. Her bir hareket segmentinde omurgada omur cisimleri bir tarafa doğru hareketini 
sabit bir eksen üzerinde yapar. Bu eksen rotasyonun anlık ekseni (instantaneous axis of rotation = IAR) 
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olarak tanımlanmıştır. IAR, spinal segment hareket ettiğinde, omur cisminin içinden geçen ve hareket 
etmeyen eksendir.(6,8)

Dejeneratif sürecin neden olduğu düşünülen lordoz kaybı ve ilerleyen aşamalarda kifotik durum olu-
şumunu engellemek için, sadece önden ya da önden ve arkadan destek cerrahi sistemleri ile yaklaşım-
lar önerilmektedir. Sağlıklı omurgada IAR boyunca eksenel yükler uygulanır ve bunlar omurganın ön 
kolonu boyunca çoğunlukla desteklenir. Dejeneratif süreç sonrası, lordoz kaybı oluştuğundan, servikal 
omurga boyunca eksenel yük profili değişir ve ön kolon artık bu yükleri taşıyamaz duruma gelebilir.(8,10)

Servikal omurgada temel üç ana hareket vardır: Fleksiyon, ekstansiyon, yana eğilme (lateral bending) ve 
rotasyon. Tablo 1’de bu hareket dereceleri gösterilmiştir.

Tablo 1: Servikal omurganın hareket segmentlerindeki ROM miktarı (derece).(11)

Eksenel Rotasyon Yana Eğilme Fleksiyon Ekstansiyon
C0-C1 0 8 13 13
C1-C2 47 0 10 9
C2-C3 9 10 8 3
C3-C4 11 11 7 9
C4-C5 12 13 10 8
C5-C6 10 15 10 11
C6-C7 9 12 13 5
C7-T1 8 14 6 4

Torakal omurga, 12 omur ve aralarında bulunan ligamentler ve de intervertebral disklerden oluşmak-
tadır. Sagittal planda kifotik  postüre sahip olan torakal omurga, komşu servikal ve lomber omurga-
lara göre çok daha stabil bir yapıya sahiptir. Omurga bütünlüğündeki anatomik konumu, özellikle de 
sternum ve gögüs kafesi ile olan ilişkisi, bu stabilitede büyük rol oynamaktadır. Göğüs kafesinin etkisi 
o kadar önemlidir ki, torakalomber bileşkede göğüs kafesinin koruyucu etkisinin olmaması ve omur 
cisimlerinin alt lomber omurlara göre küçük olması nedeniyle omurganın aşırı strese uğraması ve ya-
ralanmasının kolaylaşması, bu komşuluğun stabil yapıya ne kadar katkı yaptığının bir göstergesidir.(2) 
Bir başka örnekte yine torakolomber bileşkede omurgaya uygulanan stres sonucu ortaya çıkan eğilme 
momenti, lomber lordoz ile elimine olur. Eğilme momentinin olmaması durumunda ise bu bölgeye bi-
necek olan eksenel yük ile sıkça karşılaşılan patlama kırıkları oluşmaktadır.(2) Torakalomber bileşkedeki 
diğer önemli bir husus da omur cisimlerinin komşu lomber omurgadakiler kadar büyük olmamasıdır. Bu 
durumun, kırık insidansının artmasına, dolayısıyla gelişebilecek deformitelerin de kolaylaşmasına sebep 
olacağı unutulmamalıdır.(12)

Üst torakal omurgada ise durum biraz karışıktır, örneğin bu bölgede spinal kanal çapının dar olması 
nöral elemanların korunmasına yardımcı olurken, aynı zamanda nöral yaralanma riskini de arttırır. “Ya 
hep-ya hiç” riski denilen bu mesafedeki yaralanmalarda, artan güçlü paraspinal kas kitlesi, koruyucu bir 
rol alırken, yüksek kinetik enerjiye bağlı gelişebilecek travmada dar spinal kanaldaki nöral yapının zarar 
görmesine engel olamaz. Mevcut torakal kifotik postürün de kırığa yatkınlığı nedeniyle risk artmaktadır.
(12)

Faset eklemleri sinovyal eklemler olup, omurga stabilitesinin temel yapı taşlarından biridir. Bu önemli 
yapının anatomik ve patolojik yönelimi farklı kinematik sonuçlar verir.
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Torakal omurgada, faset eklemlerin açıları da  değişkenlik gösterir. Üst torakal omurgada koronal düz-
lemde bir faset karşımıza çıkarken, alt torakal ve torakolomber bölgede sagittale yakın bir düzlemde 
yerleşmişlerdir. Koronal yönelim ön-arka kaymalara karşı direnir ve diğer hareketlere karşı daha az di-
renmeye yol açarken, sagittal yönelim özellikle rotasyona güçlü direnir ve fleksiyona karşı daha az diren-
meye neden olur.

Ligamentler fizyolojik olmayan hareketlere direnç gösteririler. En önemli iki ligamentten biri olan ante-
rior longitudinal ligament (ALL) omurga kolonunun önünde omur cisimlerine yapışıp omurganın eks-
tansiyonuna direnç gösteririr. Posterior longitudinal ligament (PLL) ise ALL kadar güçlü olmamakla 
birlikte fleksiyona karşı zayıf bir direnç sağlar ve intervertebral diske yapışır. İntervertebral disklerin sık-
lıkla posterolateral yerleşimli olması bu fonksiyonel anatomik özelliğe ve biyomekanik duruma bağlıdır. 
PLL’nin aksine morfolojik olarak güçlü olmayan interspinöz ligamentler, uzun kaldıraç kolu sayesinde 
omurganın fleksiyonuna güçlü bir direnç uygular. Kısaca kısa kaldıraç kolu olan ligamentin stabiliteye 
katkısı, morfolojik olarak zayıf ancak uzun bir kaldıraç koluna sahip ligamentlerin katkısından çok daha 
azdır.(12)

Omurganın yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan intervertebral diskler, faset ve ligamentler kadar mobilitede 
öneme sahiptir. Disk yüksekliği lomber bölgede 9 mm, torakal bölgede 5 mm, servikal bölgede 3 mm’dir. 
Önemli olan disk yüksekliğinin omur cismi yüksekliğine oranıdır ve  en yüksek oran o bölgedeki seg-
mente en fazla mobilite sağlar. Disk/gövde oranı: Servikalde: 2/5 > lomberde:1/3 >, torakalde:1/5’tir. 
Sonuçta servikal bölge en hareketli, torakal bölge ise en hareketsiz bölgedir.(9)

Torakal omurganın, fleksiyon-ekstansiyon kapasitesi lomber bölgeye indikçe artarken, aksiyal rotasyon 
azalmaktadır. Torakal bölgede yaklaşık 65-80 derecelik fleksiyon-ekstansiyon hareketi olur. Ortalama 
olarak fleksiyon-ektansiyon üst torakal bölgede (T1-T5) 3-4, orta torakalde (T6-10) 5-6 , alt torakalde 12 
derecedir. Yana eğilme en geniş olarak alt torakal bölgede izlenirken, ortalama üst torakalde 4-6 derece, 
alt torakalde 9 derece civarında olur. Rotasyon hareketi ise lateral hareketin tersine üst torakal segmentte 
izlenir ve ortalama 8-10 derecedir. Bu hareket genişliği alt bölgelere indikçe prograsif olarak azalmakta-
dır. Torakal omurganın ROM dereceleri Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: Torakal omurganın hareket segmentlerindeki ROM miktarı (derece).(11,12)

Fleksiyon-Ekstansiyon Yana Eğilme Eksenel Rotasyon

T1-T2 8 12 9

T2-T3 4 3 8

T3-T4 5 4 8

T4-T5 4 2 8

T5-T6 5 2 8

T6-T7 5 3 8

T7-T8 5 2 8

T8-T9 4 2 7

T9-T10 3 2 4

T10-T11 4 3 2

T11-T12 4 3 2

T12-L1 5 3 2
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Lomber omurga ise beş omurdan oluşur ve omurganın diğer bölgelerinde olduğu gibi bu yapıları birbiri-
ne bağlayan kas, eklem ve ligamentlerle bir bütünlük gösterir. Diğer lokalizasyonlara oranla bu kısımda 
omurlar daha büyüktür ki bu da diğerlerine oranla onu daha stabil kılar.

Omur büyüklüğüne ek olarak en büyük disk de, yine bu bölgededir. Faset oryantasyonu bu bölgeyi yine 
özellikli kılar. Hafif konkav superior fasete ilave hafif konveks inferior faset yapısı omurga hareketinde 
yana eğilmeler ve fleksiyon-ekstansiyona rahatlıkla izin verirken, eksenel rotasyonu kısıtlamaktadır.

Lomber omurganın ROM dereceleri Tablo 3’de gösterilmiştir.

Tablo 3: Lomber omurganın hareket segmentlerindeki ROM miktarı (derece).(11)

Eksenel Rotasyon Yana Eğilme Fleksiyon-Ekstansiyon
L1-L2 1-3 3-8 5-16
L2-L3 1-3 3-10 8-18
L3-L4 1-3 4-12 6-17
L4-L5 1-3 3-9 9-21
L5-S1 0-2 2-6 10-24

Ekstansiyona direnen ALL ve fleksiyona direnen PLL lomber bölgede biyomekaniksel anlamda önemli 
rol oynamaktadır.  Lomber bölgede ALL daha ince ve zayıfken, PLL yoğun ve sert lifler içermektedir. 

Vücuttaki en elastik yapılardan biri olan ligamentum flavum, yine lomber bölgede ortalama 5 mm ka-
lınlığındayken bu değer lumbosakral bileşkede 1.5 mm’ye kadar geriler. En önemlisi de bu ligamentin 
fleksiyon yaptıkça %30’un üzerinde uzamasıdır. 

Torakal omurgadaki gibi lomber bölgede de, interspinöz ve supraspinöz ligamentler, posterior elemanla-
rın biyomekaniksel anlamda en etkili yardımcılarıdır.

Yine intradiskal basınç farkları hareketle değişmektedir. Ayakta artan basınç supin pozisyonda azalmak-
tadır, oturur pozisyonda ise en maksimum düzeye çıkar.(4)

Tüm omurga boyunca, yukarıda belirtilen tablolarda farklı farklı derecelerle katkı sağlayarak bir bütün 
şekilde hareket eden bu kinematik ve biyokimyasal temeller, bir arada uyum içinde hareket ederler ve 
ortaya sağlıklı bir omurga hareketi ortaya çıkar.
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BÖLÜM

7
Omurilik Biyomekaniği

Mustafa Umut Etli, Sait Naderi

Omurga içerisinde kemik yapı ile sarılı halde bulunmakta olan omurilik, motor ve duyu verilerini mer-
kezi sinir sisteminden tüm vücuda iletmek gibi kompleks bir göreve sahiptir. Çevre kemik yapıyı, omur 
cismi, pedikül ve laminadan oluşan spinal kanal oluştururken kemik yapının içerisinde spinal meninks-
ler dura mater, araknoid mater ve pia mater olarak 3 katman şeklinde bulunmaktadır. Omurilik ise dura 
matere ile dentat ligamanlar aracılığıyla bağlı şekilde bulunmaktadır. Bunların yanı sıra beyin omurilik 
sıvısı (BOS) da bir bariyer gibi omuriliğe koruma görevi gösterecek şekilde omuriliği çevrelemektedir.

Omurilik de dahil olmak üzere omurganın tüm dokuları viskoelastik bir yapıya sahiptir. Kabaca visko-
elastik materyale kuvvet uygulandığı zaman gösterdiği gecikmeli şekil değişimi (deformasyon) viskoz 
davranış, ilk haline dönebilmesi ise elastik davranış olarak tanımlanabilir. Plastik davranış ise elastik 
davranışın aksine bir kuvvetin uygulanması sonrasında kuvvet ortadan kalksa bile uygulanan şekil deği-
şiminin kalıcı hale gelmesidir. Maddeler uygulanan kuvvete göre elastik, plastik ve her ikisini de içerecek 
şekilde elasto-plastik özellik gösterebilir. Belli bir eşik değer öncesi uygulanan kuvvetlerde elastik olan 
materyal, eşik değer sonrası plastik özellik gösterebilir, omurilik de buna bir örnektir. Elastik ve plastik 
davranışlarda yükleme hızı (loading rate) ne olursa olsun cisimde oluşan son şekil değiştirmeler aynıdır, 
buna karşın yavaş yüklenme sonucu oluşan deformasyon hızlı yüklemenin oluşturduğundan daha bü-
yüktür.

Viskoz davranış zamana bağlıyken elastik davranış zamandan bağımsızdır ancak bu ikisinin toplamında 
viskoelastik kavramı zamana bağlı bir davranıştır.

Elastik özellikler gösteren pek çok materyal varken her biri kendi içinde farklı özellikler barındırmak-
tadır. Özellikle viskoelastisite kavramını anlayabilmek için gerilim ile gerinim (stress-strain) arasındaki 
ilişkinin tanımlanması önemlidir. 
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Viskoelastik maddeler, stress (gerilim), strain (gerinim, birim şekil değişimi) ve displacement (yer de-
ğiştirme) olmak üzere üç farklı dış kuvvetle karşı karşıya kalabilir. Bu tip yüklenme oranına (loading 
rate) duyarlı dokular gerilim-gevşeme (stress-relaxation) ve sünme (creep) özelliklerini gösterir. Visko-
elastik yapıları incelerken bilmemiz gereken tanımlardan kısaca aşağıda bahsedilmiştir.

Histerezis
Viskoelastik maddelerde bir yükün uygulanması ve ortadan kalkması durumunda meydana gelen ener-
ji düşüşünü ifade etmek için kullanılabilir. Gerilme-deformasyon (stress-strain) diyagramında yükle-
me-boşalma sonucu oluşan eğriler arasında kalan alan, histerezis çemberi veya döngüsü (hysteresis loop) 
olarak adlandırılmaktadır (Şekil 1). Histerezis çemberi içinde kalan alan, yükleme ve boşalma arasında 
kaybolan enerjiyi göstermektedir.

Şekil 1: Yükleme ve boşalma ile gerilim testi yapılan viskoelastik bir materyalin cevabı ve histerezis feno-
meni.

Sünme (Creep)
Sabit bir yük altında kalındığında zamana bağlı olarak viskoelastik madde deformasyon gösterir. Baş-
langıçta deformasyon hızla gerçekleşirken kararlı konuma yaklaştıkça azalır ve daha kararlı hale gelir 
(Şekil 2). Creep adı verilen bu duruma, tensile strength (çekme kuvveti) de compressive strength (baskı 
kuvveti) de neden olabilir.

Şekil 2: Sabit yük karşısında creep fenomeni

Deformasyon

Zaman

Yük

Deformasyon
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Gevşeme (Relaxation)
Bu kavram altında şekil değişiminin sabit tutulması durumunda uygulanan gerilimin nasıl değişeceği 
incelenir.

Viskoelastik maddeye bir kuvvet uygulandığında sabit bir deformasyonun kalmasına karşın kuvvetin 
zamana bağlı olarak azalmasıdır. Kuvvet aynı şekilde uygulanmaya devam edilse bile zaman içerisinde 
azalacak, maddenin iç gerilimi maksimum deformasyonun olduğu andan sonra azalarak sonsuzda sıfır 
değerine ulaşacaktır (Şekil 3). Stress-relaksasyon (Stres gevşemesi) adı verilen bu durum, materyalin 
moleküler veya mikro ölçekte yeniden düzenlenmesi ile ilişkilidir.

Şekil 3: Stress-Relaksasyon eğrisi

Sönümleme (Absorpsiyon, Damping)
Malzemeye uygulanan yüke karşı, malzemenin direncidir başka bir deyişle iletilen darbeyi emebilme 
gücüdür ve viskoelastik maddelerin temel özelliklerindendir. Gündelik yaşamda düzenli olarak darbeye 
maruz kalınan pek çok alanda (iskelete iletilen yükü azaltmak için ayakkabı tabanında kullanımından, 
osteoartritik bir diz ekleminde azalan viskoelastik sıvı yerine sentetik viskoelastik sıvı enjekte edilmesine 
kadar) viskoelastik madde kullanılmasının nedeni de budur.

Daha spesifik olarak omurilik ve yaralanmaları üzerinden bu kavramları inceleyecek olursak:
Omurilik içerisindeki gri madde nöronlar arası yoğun dendritik bağlantılarla daha vaskülerize bir yapı-
ya sahipken beyaz madde miyelinize aksonların eksenel (aksiyal) hizalanmasından ötürü yapısal olarak 
anizotroptiktir.(2) Her doğrultuda aynı elastik özelliği gösteren maddeler izotropik olarak adlandırılırken 
göstermeyenler anizotropik olarak adlandırılır. Omurilik genel yapısı yapısı itibariyle anizotropik mal-
zeme özelliği gösterirken, kraniyokaudalde daha fazla horizontal planda ise daha az elastiktir. 

Elastisiteyi anlamak için ilk olarak gerilim ile gerinim arasındaki lineer ilişkinin tanımlandığı Hooke’un 
verdiği eşitliği anlamamız gerekir.

σ = Cε. 

Formülde “C” sertlik niceliğini (stiffness tensor) veya elastisite niceliğini (elasticity tensor), adından da 
anlaşılacağı gibi maddenin sertliğini belirtir. İzotropik maddeler için bu ilişki σ = 2με + λtr(ε)I formü-
lüyle gösterilebilir. Bu formülde Lamé parametreleri olarak bilinen “μ” ve “λ” bize materyallerin sabitleri 
olan Young modülünü ve Poisson oranını verir. Young modülü söz konusu malzemenin sertliğini açık-
larken, Poisson oranı malzemenin uygulanan sıkıştırmaya dik yönde yayılma eğiliminin bir ölçüsüdür.

Yük

Zaman
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Lineer elastisitede temel, kurucu ilişkilerde gerilim ile gerinimin (stress ve strain) birbirine bağım-
lı fakat zamandan bağımsız olmasıdır.. Bununla birlikte viskoelastik materyallerin hem visköz hem 
de elastik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda kurucu ilişkiler bunu da yansıtmalıdır. Viskoe-
lastik özellik gösteren materyallerde daha önce de belirtildiği gibi yükleme/boşalmaya (load-unload) 
sünme (creep) ve gevşeme (relaxation) olarak tanımlanan 2 önemli cevap verilmektedir. Viskoelastik 
materyallerin sürekli bir hafızaya sahip olduğu yani gerilim (stress) durumunun başlangıç anından beri 
uygulanan tüm gerinim (strain) veya yüke bağlı olduğu söylenebilir. Bu durum matematiksel olarak 

 integrali ile gösterilebilir. Bu ikinci dereceden bir Volterra denkleminin 
bir örneğidir ve “A” ile “B” materyal özelliklerini tanımlayan nicelikleridir (tensor). 

Lineer viskoelastik materyallerin kurucu ilişkileri “yay (spring)” ve “amortisör”lerin (dashpot) çeşitli 
kombinasyonları ile kurulabilir. Bu gösterimlerde yay elastik komponenti belirtip Hooke yasasına uyar-
ken, amortisör visköz komponenti tanımlar ve stress-strain ilişkisine uyar.

σ = ηε

Burada η, dashpot’un viskozitesini verir ve üste gelen nokta, zaman içinde bir türev olduğu anlamına 
gelir. 

Viskoelastisitenin Omurilik Biyomekaniklerine Uyarlanması
Nöral dokudaki gerilim-gerinim (stress-strain) duyarlılığı hem doku içi interstisyel sıvı akışını (sıklıkla 
poroelastisite olarak adlandırılır) hem de sinir liflerindeki ve diğer bileşenlerdeki doğal viskoelastisiteyi 
yansıtır.(6)

Omurilik yaralanmalarında da her bir farklı yaralanma tipi kendine has non-lineer gerilim-gerinim 
(stress-strain) ve stres-relaksasyon paternini oluşturur.(1,8,11,28,4,34) Örneğin 0.01 N büyüklüğünde bir kuv-
vet uygulanması durumunda omurilikte fizyolojik sınırlar içerisinde %10 kadar bir uzama meydana gelir 
ki bu değere kadar omurilik elastik bir yapı gösterir. Kesit alanını daireden ovale doğru değiştiren omu-
rilik fleksiyonda gerilme ile ekstansiyonda ise katlanma ile gerilime cevap verir. Şekil 4’te bir servikal 
spondilotik miyelopati hastasında fleksiyon ve ekstansiyon pozisyon değişimi ile aksiyal basının omuri-
likte oluşturduğu deformasyonun değişimini görebiliriz.

Şekil 4: Servikal spondilotik miyelopati hastasında manyetik rezonans görüntülemesinde sagittal kesitte (a) 
fleksiyon pozisyonu; (b) ekstansiyon pozisyonu.

BA
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Etki eden travma omurganın pozisyonu ve travma tipine bağlı olarak, omurun bölümleri üzerinde çeşitli 
lokalize kuvvetlerle sonuçlanır. Omurgadaki anatomik hasar kompresyon kırığı, dislokasyon (kırığı 
olan veya olmayan), patlama kırığı ve distraksiyon yaralanmalarını içeren belirli yaralanma şekilleriyle 
olarak ortaya çıkar.(27,29,36)

Otuz yılı aşkın bir süredir fraktür içeren dislokasyonların en ciddi nörolojik hasarlara neden olduğu, 
dislokasyon yönü ve büyüklüğünün de bir o kadar önemli olduğuna dikkat çekilmiştir.(25,33)

En sık görülenlerden patlama kırığı; bir omurga segmentinin kompressif yüklenmesinden kaynaklanır-
ken, dislokasyon bir segmentin shear (kayma, kesme) yüklenmesinden kaynaklanmaktadır. Diğer daha 
az yaygın yaralanma desenleri arasında aksiyal distraksiyon gibi örnekler bulunur. 

Klasik omurilik yaralanma konseptlerinde kırılan omurganın omuriliğe baskı yaptığı, bu baskının kal-
dırılmasının ise omuriliğe hasar veren mekanizmayı ortadan kaldıracağı düşünülmekteydi, ancak daha 
güncel çalışmalar ile kompresyondan ziyade distraksiyonun neden olduğu, özellikle de omuriliğin en 
zayıf yapıdaki gri cevherini etkileyen enine yaralanmaların omuriliğe daha çok hasar verdiği ve bunun 
travma gibi hızlı işleyen mekanizmalarda herhangi bir plastisiteye izin vermeden hızla etki ederek her-
hangi bir dekompresif işlemin öncelikli olarak yarar göstermeyeceği gösterilmiştir.(13) Omurilik sıkış-
masının (spinal cord compression), kesit alanında azalmanın ve BOS’un ortadan kaldırılmasının, bir 
eşiğin üzerinde önemli bir yükseklik gösteren (stres (gerilim) ile olduğu gibi) hız ile orantılı olarak arttığı 
gösterilmiştir.(19)

Şekil 5: F kuvvetine maruz kalan omuriliğin maruz kaldığı distraktif kuvvet.

Şekil 5’te görüldüğü haliyle F olarak etkiyen dış kuvvete omurilik viskoelastik yapısıyla karşı koymaya 
çalışacak, ancak bu esnada F=2TCosθ yüküne maruz kalacak ve yükün artması halinde distraksiyona, 
dolayısıyla da kesme kuvvetlerine maruz kalacaktır.(13)

Omurgadaki ilk yaralanmayı takiben, omuriliğe genellikle çevre kemik ve yumuşak dokudan persistan 
kompresyon eşlik eder.(13) Rezidüel kompresyon olarak adlandırılan bu durum, çoğu yaralanma mekaniz-
masında olurken özellikle patlama fraktürü ve fraktür-dislokasyonda olur.

Klinik olarak cerrahi dekompresyon zamanlamasının rezidüel kompresyona etkisindeki yeri tartışmalı-
dır. Birçok klinisyen, nörolojik sonucu iyileştirmek için omuriliğin mümkün olduğunca erken dekomp-
resyonunun önemli olduğunu düşünmektedir.(10,12,39) Ancak bazıları bunu destekleyen kanıtlar arasında-
ki çelişkilerin fazla olduğuna inanmaktadır.(5,23,35) Yapılan deneysel çalışmalar, insan omurilik yaralanma-
sının heterojen yapısını bire bir taklit edememekle birlikte, hasarında travmanın oluştuğu an etkileyen 
dinamik kanal işgalinin primer rol oynadığını düşündürmektedir. 
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Bir patlama kırığı, omurdaki kırığa bağlı olarak kanal işgaline neden olan bir parça ile karakterizedir ki 
bu da omurilik hasarındaki kontüzyon mekanizması ile yakından ilişkilidir. Ek olarak omurun patlama 
kırığı fragmanları omuriliğe rezidüel kompresyon uygulayarak yerinde kalabilir veya spinal kanaldan 
çekilebilir.(36) Yaralanma sonrası radyografik görüntülerde gözlenen kanal tıkanıklığı derecesi nörolojik 
sonuçlarla ilişkili değildir.(3,14,26) Bu da travmanın olduğu anda omuriliğe olan basının yaratmış olduğu 
hasarın önemini yeniden vurgulamaktadır. Ek olarak dinamik yaralanmalarda kanal işgalinin daha bü-
yük olduğu ve daha yüksek enerjili travmalarda daha şiddetli kanal işgalinin olduğu gösterilmiştir.(30,38)

Bir dislokasyon yaralanması ise bir omurun bitişik omur ile ilgili önemli bir rölatif translasyonunu 
içerir ve en sık sagittal düzlemde,(36) anterior yönde gerçekleşir.(33) Dislokasyonun yönü dorsoventral, 
lateralden daha şiddetli olduğu için önemlidir.(7)

 Spinal kanal, bir omurun (genellikle üst) posterior arkı ile komşu omurun (genellikle alt) omur cismi 
arasında daralır. Bu durum da omurilik hasarının dislokasyon veya shear (kayma, kesme) hasarıyla çok 
yakından ilişkilidir. 

Omurilik yaralanmasında darbe hızının önemi:
Yaralanma tipinin yanı sıra yaralanma hızı da omurilik hasarında ve buna bağlı gelişen nörolojik kayıpta 
önemli bir rol oynamaktadır.(18,21,24,32) Düşük hızlardaki gözlenen farkların eksikliği de yaralanmada yer 
değiştirme ve hız arasındaki ilişkiye dayanan bir eşik etkisini destekler.(18) Laboratuvar çalışmaları; arka 
ve ön kızak (sled) etkilerinin ve spinal kanal tıkanma hızının, darbe ivmesi arttıkça arttığını,(15-17) bu-
nunla birlikte bir patlama fraktüründe ise omur fragmanının omuriliğe olan etki hızının 1 m/sn olduğu 
göstermiştir.(30,31,37)

Ayrıca kontüzyon modellerinin yapıldığı çalışmalarda da çarpma hızı ile derinlik arasındaki etkileşim 
etkileri de düşük hızlarda yaralanmalarda daha çok yer değiştirmeye(displacement) bağlı olduğu için 
bulunmuştur(18) ve benzer şekilde yaralanma hızının yalnızca bir darbe derinliği eşik değerini aştıktan 
sonra etki ettiği gösterilmiştir.(21)

Beyaz maddenin gri maddeye kıyasla darbe hızı ile hasara daha hassas olduğu saptanmıştır.(21) Bunun 
aksine yaralanma hızının hem kontüzyon(20) hem dislokasyon(22) modellerinde önemli bir etkisinin ol-
madığı çalışmalarda bildirilmiştir.
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BÖLÜM

8
Omuz Eklemi Biyomekaniği

Güray Altun

Omuz eklem kompleksi glenohumeral, akromiyoklavikular, sternoklavikular ve skapulatorasik eklemle-
rin ve 30 kasın birbirlerine uyumlu hareketleriyle çalışan bir sistemdir.

İnsan vücudundaki en geniş hareket açıklığına sahip eklem olmasına karşın bunun bedelini instabil bir 
eklem olmasıyla öder.

Sternoklavikular Eklem 
Sternoklavikular eklem (SKE), diartrodial tipte ve üst ekstremiteyle aksial iskeleti birbirine bağlayan 
kavşak noktasıdır. Anterior-posterior sternoklavikular, interklavikular ve kostaklavikular bağlar eklemin 
stabilitesinde önemli rol oynarlar. Eklemin ana hareket planı ön-arka doğrultudadır. Dempster’a göre 
sternoklavikular eklemin 6 hareketi bulunmaktadır; bunlar elevasyon, depresyon, protrüzyon, retraksi-
yon, yukarı ve aşağı rotasyondur.(8) Klavikula ve SKE 30-35º elevasyon, 35º öne ve arkaya hareket, 45-50º 
klavikula uzun ekseninde posterior rotasyon hareketlerini yaparlar. Maksimum omuz elevasyonunda 
klavikula 30º elevasyonla harekete katılır ve ilk 40º’de 10º rotasyon yapar. Klavikulanın elevasyonu eklem 
kapsülünün alt kısmı ve kostoklavikuler bağ, depresyonu ise kapsülün üst parçası ve interklavikuler bağ 
tarafından sınırlandırılır. Omuz eklemi hareketleri, akromioklavikular eklemin ileri yaşlarda görülen 
artrozu veya  travma cerrahisine ikincil füzyonuna bağlı etkilenebileceği düşünülse de, SKE’nin kompan-
sasyonu ön görülen hareket kısıtlılığına izin vermez.

Akromioklavikular Eklem
Klavikulanın lateral ucu ile akromionun medial tarafının eklemleşmesidir ve fibröz gevşek bir kapsül ile 
çevrilidir. Bu kapsüle ek olarak iki parçalı korakoklavikuler bağ (konoid ve trapezoid), korakoakromial ve 
korakoklavikular bağlarla desteklenir. Eklemin deplasmanında trapezoid bağ konoidden dört kat daha 
fazla direnç gösterir.(17)
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Skapulatorasik Eklem 
Omuz eklemine katılan bu eklem aslında gerçek bir eklem değildir. Sternoklavikular ve akromioklaviku-
ler hareketlerle birlikte kapalı bir kinetik zincir halinde toraks üzerinde rotasyon yaparak harekete katılır. 

Skapula istirahat pozisyonunda frontal planda yaklaşık 30º öne doğru rotasyondadır ve 6 çeşit hareketi 
mevcuttur.(4) Elevasyon, skapulanın klavikulanın laterali ile beraber yukarıya hareket etmesidir. Dep-
resyon, skapulanın klavikulanın laterali ile beraber aşağıya hareket etmesidir. Elevasyon ve depresyo-
nun toplam hareket açıklığı 12 cm’dir.(13,5) Protraksiyon, skapula medialinin orta hattan uzaklaşmasıdır. 
Bu hareketle skapula omurgadan lateralize olur, glenoid laterale ve anteriora yer değiştirir. Retraksiyon, 
skapula medialinin orta hatta yaklaşmasıdır. Bu hareketle skapula omurgaya doğru medialize olur. Dış 
(yukarı) rotasyon, skapula inferior kenarının laterale rotasyon yapmasıdır. Bu hareket omuz abduksiyo-
nunu arttırıcı bir etki yapar ve humerusun (ayrıca rotator manşetin de) akromial ark içinde sıkışmasını 
da önler. İç (aşağı) rotasyon ise skapula inferior kenarının mediale rotasyon yapmasıdır. Bu hareket iki 
elimizde bir cismi kendimize çekmemiz sırasında görülür.

Skapulatorasik Kaslar
Skapula 18 kas ile omuz eklem kompleksinin hareketine katılmaktadır.(1) Bunlar içinde en önemlileri 
trapezius, levator skapula, rhomboidler, serratus anterior, pektoralis minör ve latissimus dorsi’dir (Tablo 
1). Serratus anterior skapula medialine yapışır ve skapulayı toraks duvarına sabitler, uzun torasik sinir 
tarafından innerve edilir. Trapezius, skapulanın rotasyonu ve elevasyonunda görev alır ve aksesuar sinir 
tarafından innerve edilir. Bu iki kasın disfonksiyonu klinik olarak kanat skapula (winged scapula) ile 
sonuçlanır. Serratus kasının disfonksiyonuna bağlı medial skapular kanatlanma oluşurken, trapez kasına 
bağlı patolojilerde lateral skapular kanatlanma görülür. Bu klinik tablolar omuz hareketlerinde özellikle 
ekstansiyon ve iç rotasyonda kısıtlılığa sebep olur.(11) Periskapular kasların omuz ekleminin biyodinami-
ğindeki önemi kavrandıkça rotator manşet patolojisi olan hastalarda bu kas gruplarının rehabilitasyonu 
da önem kazanmıştır.(2)

Tablo 1: Skapula-torasik eklemde skapulanın hareketleri ve ilgili kasları

elevasyon
Üst trapezius
Levator skapula
Rhomboidler

depresyon
Alt trapezius
Pektoralis minör

retraksiyon
Latissimus dorsi
Rhomboidler
Orta trapezius

protraksiyon
Serratus anterior
Pektoralis minör

dış rotasyon
Serratus anterior
Üst trapezius
Alt trapezius

iç rotasyon
Rhomboidler
Pektoralis minör

iç rotasyon
Rhomboidler
Pektoralis minör
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Glenohumeral Eklem
Humerus başının sadece %25-30 kadarı herhangi bir anatomik pozisyonda glenoid tarafından örtülmüş-
tür ve interkondiler eksene göre 30 derece retrovert pozisyonundadır. Humerus başı ile glenoid arasında 
aksial planda 3 farklı hareket mevcuttur. Kayma (sliding), hareket eden nesnenin (humerus başı) hare-
ketsiz plan (glenoid yüzey) üzerinde saf kayma hareketidir. Hareketli cismin sabit cisme kontakt noktası 
değişmez, hareketsiz plandaki objenin temas eden bölgesi aksial planda yer değiştirir. Dönme (spinning), 
kayma hareketinin tam tersidir ve hareketli cisim dönme eylemini yapar, hareketsiz yüzey üzerindeki 
temas noktası ise değişmez. Yuvarlanma (rolling), hareketi sırasında her iki yüzeyde de temas bölgeleri 
hareket ederler. Omuz ekleminin birçok plandaki hareketi genel olarak bu üç basit hareketin ikisinin 
kombinasyonundan meydana gelmektedir (Şekil 1).

Şekil 1: Glenohumeral eklemde aksial planda humerus başının glenoid eklem yüzeyi üzerindeki üç temel 
hareketi (a) rolling hareketi (b) spinning hareketi (c) sliding hareketi H: humerus başı G: glenoid

Glenohumeral eklemin hareketleri koronal planda abduksiyon ve adduksiyon, sagittal planda fleksiyon 
ve ekstansiyon ve humerus uzun ekseninde rotasyondur. Abduksiyon 0-180° (120° omuz abduksiyonu 
+ 60° skapular dış rotasyon), fleksiyon ekstansiyon arkı yaklaşık 180° ve iç-dış rotasyon arkı 150°’dir. 
Abduksiyon (koronal planda elevasyon) skapula düzleminde gerçekleşir ve omuz ekleminin en önemli 
hareketidir. Bu hareket arkı vücut düzlemi ile 30º’lik açı yapar ve humerus başının 30° retroversiyonu 
ile kompanse edilir.(7) Glenohumeral ve skapulatorasik eklemlerin koordineli çalışmasıyla meydana gelir 
(skapula-torasik ritim) ve üç fazı vardır.(10,18,20,21) Birinci fazda (0-30º), skapulanın hareketi 7:1 oranında 
yani minimaldir.(16) Klavikula bu aşamada harekete katılmaz. Deltoid ve supraspinatus kasları hareketi 
tetikleyici kaslarıdır. İkinci fazda (30-90º), skapula 20° dış rotasyon yapar ve skapulanın protraksiyonu ve 
elevasyonu ile humerusta 40° elevasyon meydana gelir. Bu fazda skapulahumeral hareket 2:1 orandadır. 
Skapulanın rotasyonundan dolayı klavikulada 15° elevasyon meydana gelir.(9) Üçüncü fazda (90º-180º), 
trapezius ve serratus anterior kasları da harekete katılır. Skapulanın rotasyonu devam eder ve skapula-
humeral hareket 1:1 orandadır. Bu fazda klavikula uzun ekseni boyunca arkaya doğru 30º-50º rotasyona 
uğrar ve 15º’den fazla elevasyon yapar.(10) Skapuler hareketin 120° ve üstünde çok yavaşladığı hatta sonla-
ra doğru kaybolduğu görülür. Bu nedenle başüstü pozisyonunda akromioklavikular arkla humerus başı 
arasında potansiyel bir sıkışma vardır.(6)

Araştırmacılar maksimum elevasyon için humerusun zorunlu dış rotasyonu gerektiğini göstermişler-
dir.(19) Bu sayede tuberkulum majus posteriora yer değiştirir ve korakoakromial arkın altında ezilmesi 
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(subakromial sıkışma) önlenmiş olur. Ayrıca humerusun dış rotasyonu sonrası inferior bağlar da gev-
şerler ve inferior checkrein deformitesini serbestleştirerek elevasyon derecesini arttırır.

Omuz Ekleminde Stabilite
Düzgün bir omuz eklem hareketinin sağlanabilmesi için glenohumeral eklemin stabil olması gerekmek-
tedir. Omuz stabilizörleri statik ve dinamik olmak üzere iki grupta toplanırlar. Statik stabilizatörler, ek-
lem negatif basıncı, kemik yapı, glenoid labrum, glenohumeral bağlar (GHB) ve eklem kapsülüdür. 

Glenohumeral bağlar eklem kapsülünün kalınlaşmasıyla oluşmuşlardır ve superior, medial ve inferior 
olarak üç adettirler. İnferior GHB diğer bağlara oranla en az değişkenlik gösteren yapıdır ve glenohu-
meral eklemin en önemli statik stabilizatörüdür. İnferior GHB’nın anterior lifleri 90° abduksiyon ve dış 
rotasyonda anterior/inferior, posterior lifleri ise 90° fleksiyon ve iç rotasyonda posterior dislokasyona 
engel olur. Superior GHB ve korakohumeral bağ omuz 0° adduksiyonda (nötral pozisyonda) iken hume-
rus başının inferior translasyonunu, medial GHB omuz 0-90° abduksiyon ve eksternal rotasyondayken 
eklemin anterior-posterior translasyonunu engeller. 

Dinamik stabilizatörler ise propriyosepsiyon ve kaslardır (rotator manşet, biseps uzun başı, latissimus 
dorsi, deltoid ve pektoralis major).(14) Rotator manşet supraspinatus, infraspinatus, teres minör ve subs-
kapularis olmak üzere dört adet kastan oluşur. Özellikle anteriorda yer alan subskapularis glenohumeral 
eklemin anterior stabilitesinde önemli yer tutmaktadır. Supraspinatus abduksiyondan, infraspinatus, te-
res minör dış rotasyondan ve adduksiyondan, subskapularis iç rotasyon ve adduksiyon hareketlerinden 
sorumludurlar. 

Kas gücü özellikle midrange omuz hareketlerinde daha önemli olmaktadır çünkü kapsül ve GHB’lar bu 
dönemde en gevşek pozisyonundadır. İnferior rotator manşet kasları (infraspinatus, teres minor, ve subs-
kapularis) deltoid kasla beraber humerus başını glenoide komprese ederek (Şekil 2) omuz ekleminin sta-
bilitesinde de görev alırlar (konkavite-kompresyon efekti).(14) Çalışmalar konkavite-kompresyon efektinin 
bu fazda en kritik noktaya ulaştığını göstermiştir. 

Şekil 2: Rotator manşetin omuz abduksiyonu sırasında humerus başını glenoide komprese ederek stabilize 
etmesi (konkavite-kompresyon efekti) Siyah ok: deltoid kası, mor ok: supraspinatus kası, kırmızı ok: subska-
pularis kası, yeşil ok: infraspinatus kası, mavi ok: teres minör kası

Abduksiyon sırasında deltoid kası rotasyon merkezinin superiorunda kasılırken, inferior rotator manşet 
kasları rotasyon merkezinin inferiorunda skapular plana paralel olarak kasılırlar.(3) Aynı zamanda latis-
simus dorsi (LD) ve pektoralis major da bu mekanizmada rol oynarlar. Zayıf kuvvetteki inferior rotator 
manşet kaslarının depresyon etkisi güçlü deltoid kasın kuvvetini dengelemeye yeterli olmayabilir. Fakat 
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pektoralis major ve LD’nin deltoid kasın superior migrasyonu kuvvetine yakın depressör momentleri 
bulunmaktadır.(15,12) Bu güç dengesi glenohumeral eklemin sabilitesi için önemlidir.

Biseps kasının tendonu eklem içersinden geçer ve omuz abduksiyonu sırasında supraspinatusla beraber 
humerus başını inferiora bastırarak akromionun altında sıkışmasını engeller (Şekil 3). Bu mekanizma-
daki herhangi bir bozukluk omuz hareketleri sırasında instabiliteye ve subakromial sıkışmaya (subakro-
mial sıkışma) sebep olur. Ayrıca rotator manşet disfonksiyonu olan hastalarda bu mekanizmanın aşırı 
çalışmasına bağlı biseps tendonunda kalınlaşma ve daha ileri dönemlerde superior humeral migrasyon, 
asetabularizasyon ve glenohumeral eklemde artroz meydana gelir.

Şekil 3: Glenohumeral eklem abduksiyonu sırasında supraspinatusun humerus başını inferiora yönlendi-
rerek subakromial arkın sıkışmasını engeller (a) istirahat halinde omuz eklemi (b) abduksiyon sırasında 
supraspinatusun humerus başını inferiora bastırması Siyah ok: deltoid kası, mor ok: supraspinatus kası, 
üçlü ok: humerus başının abduksiyon sırasında inferiora hareketi

Labrum triangular fibrökartilaj yapısında glenoidi çevreleyen bir dokudur. Glenoid derinliğini % 50 art-
tırarak osseöz yapısı sığ olan glenoidin konkavitesini arttırır ve pasif stabilitede önemli rol oynar.(12)

Sonuç 
Omuz eklemi insan vücudundaki en kompleks, hareket açıklığı en geniş ve bunlarla beraber en instabil 
eklemdir. Bu instabiliteye yatkınlık statik ve dinamik stabilizörlerle önlenmektedir. Bu mekanizmalardan 
herhangi birindeki patoloji, klinik olarak eklemde instabiliteye ve sonucunda hareket arkında kayıpla 
beraber ağrıya sebep olacaktır. Bu sebeple bu eklemin çalışma prensiplerinin anlaşılması instabilitenin 
gerçek nedeninin ortaya konması ve bu sayede çözümünün sağlanabilmesi için oldukça önemlidir. 
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9
Diz Eklemi Biyomekaniği

Bahattin Kemah

Diz Eklemi Anatomisi
Diz eklemini, patella, proksimal tibia, distal femur, menisküs, eklem kapsülü ve eklem içi ve çevresi bağ-
lar ile menisküsler oluşturur. 

Femur, diz eklemindeki en ağır ve en uzun kemik olup konveks eklem yüzü ‘kondil’ olarak adlandırılır. 
Medial ve lateral kondiller asimetrik yapıda olup medial femoral kondil daha büyük ve simetriktir. Late-
ral femoral kondil ise eğriliği arkaya doğru artıp daha uzundur. İki kondil arasındaki interkondiler çen-
tikte arka ve ön çapraz bağlar yer alır. Femurdaki troklear oluk patellar eklem yüzeyini oluşturur. Lateral 
epikondile dış yan bağ yapışırken, medial epikondile ise iç yan bağ tutunur.(4) Epikondiler aks kadınlarda 
10 dış rotasyonda iken erkeklerde 30 dış rotasyondadır.(3)

Tibia eklem yüzeyinin anatomik yapısında ise medial plato konkav olup, lateral plato konvekstir. Bu yapı 
ve menisküsler sayesinde femur ile eklem yüzeyi uyumu arttırılmıştır. Tibianın eminensine önden arka-
ya doğru medial menisküs ön boynuzu, ön çapraz bağ, lateral menisküs arka boynuzu, medial menisküs 
arka boynuzu ve en arkada ise arka çapraz bağ tutunmuştur. 

Fibula diz eklemi içinde yer almasa da proksimal fibulaya tutunan bağlar diz ekleminin stabilitesine 
önemli katkılar sağlamaktadır.(8) Buraya dış yan bağ, popliteofibuler bağ, arkuat bağ ve biseps femoris 
tendonu yapışır. 

Patella vücuttaki en büyük sesamoid kemik olup, diz eklemindeki ekstansör kaldıraç mekanizmasının 
en önemli desteğidir. Kuadriseps ve patellar tendonlar arasında yer alır. Eklem yüzeyi ise üçü medial, 
üçü lateral ve bir tanesi odd faseti olarak, yedi ayrı fasetten oluşur. Patellanın distal eklem yüzü, dizin ilk 
100-200 fleksiyon hareketinde femur trokleası ile temas ederken, fleksiyon derecesi arttıkça temas yüzeyi 
proksimale ve laterale doğru kayar.(18)
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Diz eklemindeki yan bağlar, medial ve lateralde femur ile tibia ve fibula arasında uzanır. Ekstansiyonda 
gergin, fleksiyonda gevşek dizilimdedir ve rotasyona kısmi olarak izin verir. 

Ön çapraz bağ diz eklemi içinde lateral femoral kondil ile tibia arasında yer alıp, tibianın femura göre 
öne yer değiştirmesini önler. Diz ekleminin fleksiyonunun ilk 300’de iç rotasyonunu kısıtlar.(12) Varus ve 
valgus zorlanmalarına ve ön çekmece zorlanmalarına karşı direnç gösterir. Anteromedial ve posterolate-
ral olarak iki demeti mevcuttur. Anteromedial demet, daha çok ön-arka stabiliteyi sağlarken, fleksiyonda 
gergindir. Posterolateral demet ise rotasyonel stabilitede daha etkilidir ve ekstansiyonda gergindir.(9)

Arka çapraz bağ, medial femoral kondilden tibiaya doğru uzanır. Ön çapraz bağa göre iki kat daha güçlü 
olup, tibianın arkaya translasyonunu önler. Ayrıca dış rotasyon, varus ve valgus streslerine de karşı koyar. 
Anterolateral demet fleksiyonda gergin iken, posteromedial demet ekstansiyonda gergindir.(17)

Menisküsler eklem yüzeyini derinleştiren ve eklem yüzeyinin 2/3’ünü örten fibrokıkırdak yapıdır. Ekle-
me binen yükün %50’sini karşılar, eklem stabilitesine katkıda bulunur.(8) Çapraz bağlar gibi propriosep-
siyon duyusunda görev alır. Eklem yüzey uyumunu sağlayarak, basıncı azaltır. 

Alt Ekstremitenin Koronal Planda Dizilimi
Femur mekanik aksı, femur başı merkezinden distalde kondiller arası çentiğe uzanır. Tibianın mekanik 
aksı ise, tibia plato ortasından ayak bileği ortasına uzanır ve tibia anatomik aksı ile aynıdır. Alt ekstremi-
tenin mekanik aksı, femur başının ortasından ayak bileği ortasına kadar uzanır. Femurun anatomik aksı, 
vertikal aksa göre 90 valgusta olup, alt ekstremite mekanik aksı vertikal aksa göre 30 valgustadır. Tibianın 
anatomik aksı ise, vertikal aksa göre 30 varustadır.(6) Vücut ağırlığının oluşturduğu vertikal vektör diz 
ekleminin medialinden geçer.

Şekil 1: Alt ekstremite bacak uzunluk grafisi. Sağ alt ekstremitede, alt ekstremitenin mekanik aksı çizilmiş 
olup, sol alt ekstremitede femurun anatomik aksı gösterilmiştir.

Alt Ekstremitenin Sagittal Planda Dizilimi
Femurda posterior kondiler aks, cerrahi transepikondiler aksa göre yaklaşık 3o, anatomik transepikondi-
ler aksa göre ise 5o iç rotasyondadır.(15)
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Tibiada ise lateral bakıda tibial eğim açısı mevcuttur. Medial plato konkavitesinin ön ve arka noktaları 
referans alarak ölçüldüğünde 8,7o +/- 3,1o ‘tibial slope’ denilen eğim açısı mevcuttur.(5)

Diz Eklemi Biyomekaniği
Menteşe tipi sinovyal bir eklem olan diz eklemini oluşturan eklemler patellofemoral ve tibiofemoral ol-
mak üzere iki tanedir. Tibiofibular eklem diz ekleminin aktif hareketinde yer almamakla beraber stabi-
litede bağların yapışma bölgesi olarak görev alır.(8) Eklemin temel hareketi fleksiyon ve ekstansiyon olup 
medial ve lateral rotasyon, varus ve valgus hareketi de yapmaktadır. Diz eklemi 90o fleksiyonda iken 30o 

iç rotasyon ve 45o dış rotasyon hareketi yapar. Hareketi esnasında dizde rotasyon merkezi yer değiştirir. 
Bu harekete çok merkezli rotasyon da denilir. Hareketleri içinde yuvarlanma ve kayma hareketi içerdiği 
için biyomekanik olarak karmaşık bir yapıya sahiptir.(2)

Tibiofemoral Eklem Kinematiği
Diz ekleminde yapılan fleksiyon ile birlikte femur tibia üzerinde posteriora doğru kayar. Bu hareketi 
esnasında kondiller arası ön-arka çapı farklılığı nedeniyle kondiller asimetrik şekilde transle olmaktadır. 
Buna bağlı olarak tibia femur üzerinde iç rotasyona doğru hareket eder. Bu mekanizma ‘screw-home’ 
mekanizması olarak adlandırılmıştır.(14) Medial femoral kondilin ön-arka çapının lateralden daha uzun 
olması nedeniyle dizin yuvarlanma hareketi esnasında tibia daha uzun olan medial kondili eş zamanda 
katetmesi amacıyla dizde rotasyonel bir hareket olur. Diz ekstansiyona gelirken tibia yolu daha hızlı ka-
tetmek amacıyla dış rotasyon hareketi yapar. Bu hareket, dizde kilitlenme mekanizması olarak işlev görür 
ve bu sayede ekstansiyonda kuadriseps kasının harcadığı yük azaltılır.

Şekil 2: Diz ekleminde ‘dört bar’ sistemi. Değişen fleksiyon dereceleri ile dörtlü bar sistemi mekaniği. Kırmı-
zı çizgi ön çapraz bağı, mavi çizgi ise arka çapraz bağı simgelemektedir. 

Diz ekleminin biyomekaniği içerisinde aktif olarak en önemli fonksiyonu oynayan bağlar ise ön ve arka 
çapraz bağlardır. Eklem biyomekaniğini açıklayan teoriler bu bağlar üzerine kurulmuş olup bağların 
femur ve tibiada yapışma bölgeleri mihenk noktası olarak alınmıştır. Dizin fleksiyon ve ekstansiyon biyo-
mekaniğini buna bağlı olarak ‘dört bar sistemi’ teorisi ile açıklanmıştır.(13) Bu iki kemik arasındaki bağlara 
bağlı kalarak femur tibia üzerinde fleksiyon ile birlikte arkaya doğru yer değiştirir, bu harekete ‘femoral 
roll-back’ denilir.(11) İlk 90o fleksiyonda femurla tibia arasındaki temas noktası 14 mm posteriora doğru 
yer değiştirir. Bu kaymanın asıl amacı dizin fleksiyon açılarını arttırabilmek olup normal diz açıları -50 
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ekstansiyondan, 1600 fleksiyona (hamstringlerin katılımı ile) kadardır. Dört bar sistemi sayesinde femur 
ve tibia birbiri üzerinde kayma hareketi yaparken aynı zamanda hareket esnasında eklem bütünlüğünün 
korunması da sağlanır. Fleksiyonun başlaması ile femur popliteus kası kasılır ve femur tibia üzerinde 
dış rotasyon hareketi yapar. Otuz derece fleksiyona kadar lateral kondilde femurun arkaya translasyonu 
daha fazla olup, sonrasında ise kondiller, platonun üzerinde bir noktadan dönme hareketi gerçekleşti-
rir. Ekstansiyon hareketinde ise medial kondilin lateral kondilden daha büyük olması nedeniyle, lateral 
kondil daha önce hareketini tamamlar ve ekstansiyona gelir. Femur tibia üzerinde iç rotasyon ile diz 
ekstansiyonda kilitlenir. Bu iç rotasyon miktarı 120 ve 230’ler arasında bildirilmiştir.(7)

Tablo 1: Diz hareketlerinde günlük kullanımda tibiofemoral eklemin açı ihtiyaçlarına aşağıdaki tabloda 
örnekler verilmiştir.

Düz yürüme 670-700 fleksiyon

Merdiven inmek 830-870 fleksiyon

Merdiven çıkmak 900 fleksiyon

Oturma pozisyonundan doğrulma 930 fleksiyon

Diz ekleminde, ayakta duruyorken vücut ağırlığı medial ve lateral eklemler arasında paylaşılırken, tek 
ayak üzerinde durma ya da yürümenin salınma fazında ağırlık medial kompartmanda daha fazladır. Bu 
aşamada dizin medialinde kompresif stres yükleri fazla iken lateralde tensil kuvvetler daha hakimdir.

Patellofemoral Eklem Kinematiği
Patellofemoral eklemi oluşturan ve etkileyen yapılar, patella ve troklear oluk şekli, medial patellofemoral 
ligament (MPFL), lateral patellar retinakulum, kuadriseps kası ve tendonu ile patellar tendon ve yapışma 
açısı bulunmaktadır. Patellanın yerinin korunmasında 300 fleksiyona kadar olan açılarda vastus medialis 
etkili iken statik stabilitesinde en önemli yapı medial patellofemoral ligamanettir. 

Diz ekleminde patella laterale lükse olma eğiliminde olup mediale doğru stabilite sağlayan en önemli 
yapı MPFL’dir, fleksiyon derecesinin artması ile troklear oluğa patellanın yerleşir ve MPFL’nin etkinliği 
azalır.(16)

Kuadriseps tendonu ile patellar tendonun vektörel kuvvetleri arasında 100-150 arasında valgus açısı bu-
lunmaktadır. Bu açıya ‘Q açısı’ denir. Bu açı spina iliaka anterior superior (SIAS) ile patella orta noktası 
arasındaki doğru ile yine patella orta noktası ile tüberositas tibia (TT) arasındaki doğruların oluşturduğu 
açıdır. Q açısı erkekte 130, kadında ise 180’dir. Fleksiyon ile tibianın iç rotasyona dönmesi ile Q açısı aza-
lır. Patellanın en önemli fonksiyonu ekstansör mekanizmanın gücünü arttırmak olup diz ekstansiyonda 
iken patellofemoral ekleme tepki kuvveti en azdır. Artan fleksiyon ile bu kuvvet artar.(10) En fazla 600-900 
fleksiyonda eklemin tepki kuvveti oluşur. Çömelme hareketi ile birlikte vücut ağırlığının 6-7 katı kuvvet 
eklem yüzeyine yansır.

Patellanın medial-lateral plandaki hareketi dışında fleksiyon ekstansiyon hareketi ile koronal planda da 
yer değişikliği yapar. Artan fleksiyon ile birlikte patella 7 cm kadar distale yer değiştirebilir. Fleksiyon 
ile patella distale ve mediale doğru yer değiştirip femoral trokleaya oturur. Fleksiyonun artışı ile birlikte 
femura temas yüzeyi de artar. 200 fleksiyonda temas yüzeyi 2,6 cm2 iken, 900 fleksiyonda temas yüzeyi 
4,1 cm2’dir.(1)
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Ayak ve Ayak Bileği Biyomekaniği

Suat Batar

Ayak ve ayak bileği, kemikler, eklemler ve yumuşak dokuların bir araya gelmesiyle oluşan, çok eklemli 
ve karmaşık bir mekanik oluşumdur. Dinamik yapısıyla ayak ve ayak bileği, farklı dış ortamlara uyum 
sağlayabilir ve gövde ile dış ortam arasında hareket edebilmek için gerekli olan stabil bağlantının oluş-
masını sağlar. Sabit duruş esnasında gövde ile zemin arasında yapısal bir destek olmasının yanı sıra, 
hareket esnasında gövdenin yer değiştirmesi için gerekli olan kuvvetlerin ahenk içerisinde gerekli yerlere 
iletilmesini de sağlar. Özelleşmiş yapısı sayesinde yürüyüş, koşu ve zıplama sırasında oluşan çok yüksek 
direnç kuvvetlerini absorbe etme ve itme gücüne dönüştürebilme yetisine sahiptir.

Ayak bileği ve ayak yapısına bakıldığında tibia, fibula ve sesamoid kemikler de dahil edildiğinde top-
lamda 28 adet kemikten oluşmaktadır.(6) Ayak bileği eklemi (talokrural eklem) yanı sıra, arka ayakta 
subtalar eklem, orta ayakta transvers tarsal eklem, intertarsal eklem, tarsometatarsal eklem ve ön ayakta 
metatarsofalengeal eklemler ile interfalengeal eklemler bulunur. Ayak bileği ve ayak eklemleri yer değiş-
tirebilmek için gerekli hareketlerin sağlanmasının yanında, bazı pozisyonlarda rijit bir hal alarak ayağın 
bir kaldıraç koluna dönüşmesine de yardımcı olurlar. Bu mekanizmanın oluşmasında kas ve tendonlar 
gibi dinamik yapılarla birlikte özellikle plantar fasya başta olmak üzere ligamanlar gibi statik stabilizanlar 
da rol oynamaktadır.

Talokrural Eklem
Talokrural eklem (TKE) lateral malleol, medial malleol, tibia plafondu ve talusun katılımıyla oluşan 
menteşe tipinde bir eklemdir. TKE, üç bağ kompleksi ile birbirine sıkıca tutturulmuş üç eklemden olu-
şur. Bu üç bağ kompleksi, medial bağ kompleksi, lateral bağ kompleksi ve sindezmotik bağ kompleksidir. 
Medial bağ kompleksi, yüzeyel ve derin deltoid ligamanlardan, lateral bağ kompleksi, anterior talofibu-
lar ligaman, posterior talofibular ligaman ve kalkaneofibular ligamanlardan oluşmaktadır. Sindezmotik 
kompleks ise distal tibia ile fibulayı birbirine bağlayan yapıdır ve anteroinferior tibiofibular ligaman, 
posteroinferior tibiofibular ligaman, tranvers tibiofibular ligaman ve interosseöz ligamanlardan oluşur. 
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Talus, anterioru posterioruna göre ve lateral kenarı da medial kenarına göre daha geniş olan, kesik bir 
koni biçimindedir.(2) Bu nedenle fleksiyon-ekstansiyon hareketi sırasında talus mediali laterale göre daha 
az hareket eder. Bu mekanizma sayesinde, lateraldeki güçlü kemik desteğine nazaran daha zayıf olan 
medial kemik örtünmesine rağmen, deltoid ligaman tarafından stabilite sağlanabilmektedir. Ayrıca ta-
lusun anterioru posterioruna göre daha geniş olduğu için, dorsifleksiyon pozisyonunda talus iki malleol 
arasında sıkışarak ayak bileği ekleminin en stabil olduğu pozisyonu oluşturmaktadır.(11)

Talus eklem yüzeyi yaklaşık 140° iken, plafond eklem yüzü 70° kadardır. Ana hareketi plantar fleksiyon 
ve dorsifleksiyon olan eklemin hareketi sırasında ayağın pozisyonu transvers düzlemde değişmektedir. 
Normal bir eklemde yaklaşık 20° dorsifleksiyon, 35° plantar fleksiyon ve 15-20° rotasyon hareketi ol-
maktadır.(9) Ayak bileği nötral pozisyondayken aksiyel düzlem üzerinde nötral pozisyonda bulunan ayak, 
dorsifleksiyonla birlikte dış rotasyon ve plantar fleksiyonla da iç rotasyona uğramaktadır. Bunun sebebi 
medial malleol ve lateral malleol tipinden geçen doğrusal hat üzerinde yer alan ayak bileğinin hareket 
eksenidir. Lateral malleol alt ucu medial malleole göre posterior ve inferiorda konumlandığından, ayak 
bileği hareket ekseni tranvers eksenle frontal düzlemde yaklaşık 10°, tranvers düzlemde ise yaklaşık 6°’lik 
bir açılanma yapar (Şekil 1). Hareket ekseni ile transvers eksen arasındaki bu açılanma nedeniyle plantar 
fleksiyon ve dorsifleksiyona sekonder olarak rotasyonel hareketler ortaya çıkar.(4,1)

Şekil 1: Talokrural eklemin koronal düzlemde (a) ve transvers düzlemde (b) hareket ekseni

Subtalar Eklem
Subtalar eklem (STE) talus ve kalkaneus arasındaki eklemdir. STE yüzeyinin posterior, anterior ve late-
ral fasetler olmak üzere üç faseti bulunur. Medial, lateral ve posterior talokalkaneal ligamanlar ile ser-
vikal ligaman STE’in doğrudan stabilitesini sağlarlar.(12) Bunların yanında deltoid ligaman eversiyonu 
sınırlayarak, kalkaneofibular ligaman ise inversiyonu dolaylı yoldan stabiliteye katkıda bulunurlar. STE, 
supinasyon ve pronasyon hareketlerine katılmakla birlikte ana hareketi inversiyon ve eversiyondur. Supi-
nasyon ve pronasyon hareketleri, tek bir hareketi ifade etmeyip birer hareketler bütünüdür. Supinasyon 
ayak tabanının mediale bakmasını ifade edip, inversiyon, adduksiyon ve plantar fleksiyon hareketlerinin 
birlikte yapılmasıyla oluşur. Pronasyon ise ayak tabanının laterale bakmasını ifade eder; eversiyon, ab-
duksiyon ve dorsifleksiyon komponentlerinden oluşur.(3)

STE tek eksenli bir eklemdir. STE ekseni sagittal düzlemde sagittal eksene göre 42° ve transvers düzlemde 
yine sagittal eksene göre 16°’lik bir açıyla yerleşmiştir.(10) Yani anterior, superior ve medial yönelimli bir 
eksendir (Şekil 2). Bu nedenle ana hareketi olan inversiyon ve eversiyon hareketlerini yaparken, supi-
nasyon ve pronasyonun diğer hareket komponentleri de birlikte yapılır. STE’de yaklaşık olarak 25-30° 
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inversiyon ve 5-10° eversiyon hareketi olur.(12) Ayak yerde sabitken kalkaneus sabit olup talus hareketli, 
ayak havadeyken de talus sabit olup kalkaneus hareketlidir ve her iki durumda da birbirine göre hare-
ketleri aynıdır. TKE daha çok sagittal düzlemde vücudun ileriye doğru hareketine katılırken, STE ise 
vücudun transvers düzlemdeki rotasyon hareketleri ve koronal düzlemdeki yana kayma hareketlerine 
yardımcı olur.

Şekil 2: Subtalar eklemin sagittal düzlemde (a) ve transvers düzlemde (b) hareket ekseni

Transvers Tarsal Eklem
Tranvers tarsal eklem (TTE), talonaviküler ve kalkaneoküboid eklemler tarafından oluşturulur ve Cho-
part eklemi olarak da bilinir. TTE üç planda harekete izin veren bir eklem olup iki farklı ekseni bulun-
maktadır. Bu eksenler Manter tarafından, talonaviküler eklem merkezli longitudinal eksen ve kalkaneo-
küboid eklem merkezli oblik eksen olarak tanımlanmışlardır.(10) Longitudinal eksen ayağın uzun ekseni, 
yani sagittal eksene göre 15° superiora ve 9° mediale yönelimli olarak konumlanmış olup, esas olarak 
inversiyon ve eversiyon hareketlerinin yapıldığı eksendir (Şekil 3). Oblik eksen ise sagittal eksene göre 
52° superior ve 57° mediale doğru yönelmiş olup, bu eksen üzerinde ağırlıklı olarak fleksiyon ve ekstansi-
yon hareketleri gerçekleşmektedir (Şekil 4). Her ne kadar bu eksenler üzerinde gerçekleşen ana hareket-
ler sırasıyla inversiyon/eversiyon ve fleksiyon/ekstansiyon olsa da, bu hareketler izole olarak geçekleşen 
hareketler olmayıp, supinasyon ve pronasyon kombinasyonunun birer parçası olarak geçekleşirler. Bu 
nedenle inversiyonla birlikte, az miktarda da olsa plantar fleksiyon ve adduksiyon hareketi gerçekleşir-
ken, eversiyonla birlikte de dorsifleksiyon ve abduksiyon gerçekleşir. Ayak hareketlerinin tamamında 
supinasyon ve pronasyon hareketler bütünü akılda tutulmalıdır.

Şekil 3: Transvers tarsal eklemin sagittal düzlemde (a) ve transvers düzlemde (b) longitudinal ekseni

Şekil 4: Transvers tarsal eklemin sagittal düzlemde (a) ve transvers düzlemde (b) oblik ekseni
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Transvers tarsal eklem, yürüme döngüsünün duruş fazının sonuna doğru topuğun yerden yükselip vü-
cut ağırlığının metatars başlarına aktarıldığı esnada, esnek ve hareketli bir yapıya sahip olan orta ayağın 
kararlı ve sert bir kaldıraç koluna dönüşmesini sağlayan çok önemli bir fonksiyona katılır. Huson tarafın-
dan tarsal mekanizma olarak açıklanan bu durum, STE ile TTE arasındaki mükemmel uyum ve iş birliği 
ile oluşur.(7) Bu mekanizmada talus, kalkaneus, navikula ve küboid birbirine kenetlenmiş olan bir hareket 
zinciri oluşturmaktadır. Küboid ile navikülanın birbirine göre hareketi oldukça sınırlıdır. Topuğun nöt-
ral pozisyonunda TTE’in longitudinal ve oblik eksenleri birbirine göre diverjan konumda bulunurlar. 
STE’in pronasyonu sırasında bu iki eksen birbirine paralel hale gelir ve TTE hareketi bu durumda her iki 
eksenin de katılımıyla arttığı için orta ayak harekete açık esnek bir hal alır.(3) STE supinasyon pozisyo-
nundayken ise iki eksen birbirine göre konverjan pozisyona gelir, TTE kilitlenir ve orta ayak rijit duruma 
gelir (Şekil 5). Supinasyon sırasında kalkaneus inversiyona ve adduksiyona gelir ve bu hareketi küboide 
de aktarır. Küboid ile naviküla arasında hereket kapasitesi az olduğu için küboid inversiyonla birlikte ad-
duksiyona gelirken, naviküla küboid üzerinden superior ve abduksiyona doğru yer değiştirir. Bu hareket 
naviküla ile birlikte talusa da iletilerek talusun supinasyonu kolaylaşır. Benzer şekilde topuğun pronas-
yonu ile aynı mekanizma terse doğru da işler. Bu mekanizma, yürüyüş sırasında ayak ucu yerde sabitken 
topuğun yerden kaldırılarak vücut ağırlığının ayak üzerinden geçirilip öne doğru itilmesinde ve ayağın 
sert bir kaldıraç kolu görevi görmesinde kilit mekanizmadır.

Şekil 5: TTE eksenlerinin pronasyon (a), nötral (b) ve supinasyon (c) pozisyonlarındaki konumu

Ayağın Arkları
Ayağın medial longitudinal ark, lateral longitudinal ark ve transvers ark olmak üzere üç arkı bulunur. 
Ayağın yapısı ve fonksiyonları açısından en önemlisi medial longitudinal arktır. Medial longitudinal ar-
kın yüksekliğinin sağlanmasında, kemik yapılar, kaslar ve ligamanlar birlikte görev alırlar. Arkın sağlam 
yapısını açıklayan iki farklı model bulunmaktadır; kiriş (beam) modeli ve köprü (truss) modeli.

Kiriş modeli, ayak kemiklerinin ligamanlar ile birbirine sıkı sıkıya bağlanarak eklemleşmesi ile oluşan 
kavisli yapının arkın kararlılığını ve devamlılığını sağladığını açıklar. Buna göre vertikal yükün arkın 
tepesine aktarılmasıyla birlikte, arkın dorsal yüzeyine kompresif, plantar yüzeyine ise tensil kuvvetler 
etki eder. Bu esnada çok güçlü stabilizan olan plantar ligamanlar arkın kararlılığını sağlar. Ayrıca kilit 
taşı görevi gören talusun kama şeklindeki yapısı da, arkın tepesinden kenarlarına doğru vertikal kuvvetin 
vektöryel olarak dağıtılmasını ve kemiklerin birbirine doğru sıkışmasını sağlar. Plantar fasyanın kirişin 
kenarlarına tutunarak, kiriş uçlarının birbirinden uzaklaşmasını ve arkın çökmesini engelleyen stabili-
zan bir faktör olması da yine bu mekanizmayla açıklanır.(14)
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Köprü modeli ise birbirine gergi bandı ile bağlı olan iki sütunun üçgen bir yapı oluşturmasıyla şemati-
ze edilir. Vertikal kuvvet sütunların tepesinden etkidiğinde, gergi bandı gerilerek sütunların çökmesini 
engeller ve arkın stabilitesi sağlanır. Bu modele göre, çatı şeklindeki sütunların arka bacağını arka ayak 
kemikleri, ön bacağını orta ve ön ayak kemikleri, gergi bandını ise plantar fasya temsil eder. Kalkaneu-
sa ve metatarsofalengeal (MTF) eklemin plantar yüzeyine yapışan plantar fasya, sabit duruş esnasında 
parmağın dorsifleksiyonuyla gerilerek arkın yükselmesini sağlar.(5) Buna çıkrık etkisi (windlass effect) 
denir (Şekil 6). Yürüme döngüsünün duruş fazında topuk kalkışı esnasında parmakların pasif olarak 
dorsifleksiyona gelmesiyle plantar fasya gerilerek arkın yükselmesini sağlar ve ayağın kaldıraç kolu vazi-
fesine katkıda bulunur. Kiriş ve köprü modellerinin her ikisi de biyomekanik olarak geçerli olup birbirini 
tamamlayan mekanizmalardır.

Şekil 6: Parmağın nötral pozisyondan (a) dorsifleksiyon pozisyonuna gelmesiyle (b) plantar fasyanın geril-
mesine bağlı olarak arkın yükselmesi, çıkrık etkisi.

Yürüme Döngüsü
Yürüme kesintisiz olarak birbirini takip eden hareketlerden oluşur ve bu hareketler bütününe yürüme 
döngüsü denir. Yürüme döngüsü adım atarken bir ayağın topuğunun yere temasıyla başlar ve bir sonraki 
adımda topuğun yere temasına kadar devam eder. Yürüme döngüsü duruş fazı ve salınım fazı olmak üze-
re iki ana kısımdan oluşur.(13) Döngünün %60’ını duruş fazı, %40’ını ise salınım fazı oluşturur (Şekil 7).

Şekil 7: Yürüme döngüsü; ilk temas (a1), yüklenmeye cevap (a2), orta duruş (a3), geç duruş (a4), salınım 
öncesi (a5), ilk salınım (b1), orta salınım (b2), geç salınım (b3).

Duruş fazı beş kısımdan oluşur. Bunlar ilk temas, yüklenmeye cevap, orta duruş, geç duruş ve salınım 
öncesidir. Salınım fazı ise ilk salınım, orta salınım ve geç salınım kısımlarından oluşur. İlk temas ve sa-
lınım öncesi esnasında her iki ayak yerle temas halindeyken, bunların dışındaki anlarda tek ekstremite 
teması söz konusudur.
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Döngünün başlangıcında topuğun yerle temasıyla birlikte ekstremite sabit pozisyona geçer. Bu sırada 
diğer bacak geride olduğu için pelviste oluşan iç rotasyon pozisyonu alt ekstremiteye iletilir. Bacağın iç 
rotasyonuyla STE’de pronasyon olur, bu pronasyonla birlikte TTE’in hareket eksenleri birbirine paralel 
hale gelir ve STE kilidi açılarak orta ayak esnek bir hal alır.(8) Orta ayak esnekliği ile fleksiyon artar ve 
ayak arkı düzleşir, taban yerle geniş bir temas alanı yakalar. Vücudun sabit ayak üzerinde öne doğru ha-
reketiyle ilerleyen duruş fazındaki ekstremiteyle birlikte karşı ekstremite de salınım fazındadır ve karşı 
bacağın öne doğru yer değiştirmesiyle oluşan pelvik dış rotasyon hareketi yine alt ekstremiteye iletilerek 
STE’de supinasyona neden olur. STE’in supinasyonu TTE’in hareket eksenlerinin konverjan konfigü-
rasyona gelmesine ve eklemin kilitlenmesine sebep olur. Rijit hale gelen orta ayağa, topuğun yerden 
yükselmesiyle birlikte plantar fasyanın gerilmesi sonucu arkın elevasyonu da eşlik eder ve bir kaldıraç 
kolu misali ayak ucuna yükün aktarılıp vücudun öne doğru itilmesi sağlanmış olur. Duruş fazı esnasında 
yere son temas eden ayak ucunun da havalanmasıyla salınım fazı başlar. Bu fazda ekstremite yerle teması 
olmadan ileriye doğru adım genişliği miktarınca hareket eder ve topuğun yere temasıyla birlikte döngü 
tamamlanmış olur.
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Görme Biyomekaniği

Utku Limon, Betül Sezgin Akçay

Biyomekanik nedir?
Biyomekanik mekanik kanunların insan vücudu hareket sistemine uygulanmasıdır. Aklımıza daha çok 
kas-iskelet sistemi gelir. Ancak gözün de, göze ait yapılar tarafından oluşturulan bir biyomekanik sistemi 
vardır.

Göz Anatomisi
1. Ön kısım (Ön segment): Kapaklar, konjonktiva, kornea, iris ve göz merceği (lens) gözün ön segmen-
tinde bulunan yapılardır (Şekil 1).

2. Arka kısım (Arka segment): Silier cisim, retina (sinir tabaka), koroid (damar tabaka), vitreus ve optik 
sinir gözün arka kısmında bulunan yapılardır (Şekil 2).

Şekil 1: Gözün ön segment yapılarının görünümü.
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Şekil 2: Gözün arka segment yapılarının görünümü

Göz Kapakları
Göz kapakları; gözü yabancı cisimlere karşı koruyan, gözyaşının kornea ve konjonktiva yüzeyine homo-
jen dağılmasını sağlayarak kurumasını önleyen, göze giren ışık miktarını sınırlayan koruyucu yapılardır. 

Kornea
Göze gelen ışığın ilk kırılmaya uğradığı saydam, şeffaf ve damarsız tabakadır. Saat camına benzer. Yakla-
şık 43 diyoptrilik sabit kırma gücü vardır. Yatay çapı 12 mm dikey çapı 11 mm’dir. Beş tabakadan oluşur. 
Gözlük ve kontakt lenslerden kurtulmak için uygulanan lazer cerrahisi korneaya yapılır.

İris ve Pupilla
İris, kornea ve göz merceği arasında disk şeklinde ortası delik olan yapıdır. Gözün renkli tabakası olan 
irisin ortasındaki yuvarlak açıklık pupilladır. Pupilla göze gelen ışık miktarını büyüyüp küçülerek ayar-
layan diyafram benzeri yapıdır. İriste sempatik ve parasempatik sistem ile uyarılan iki farklı kas vardır. 
Sifinkter kası pupilla çevresinde dairesel yerleşim gösterir ve parasempatik sistem ile uyarılır. İris perife-
rinden pupillaya uzanım gösteren dilatatör kas ise radyal yerleşim gösterir ve sempatik sistem ile uyarılır. 
İrisin ortalama çapı 12 mm, kalınlığı 1.5 mm’dir. Pupilla çapı 1.5 ve 8 mm arasında değişir. Işık ile pupilla 
daralır (miyosis). Karanlıkta pupilla genişler (midriyazis).

Lens (Göz Merceği)
Göze gelen ışınlar göz merceğinde ikinci kez kırılıma uğrar ve retinaya odaklanır. Korneadan farklı ola-
rak 10-20 diyoptri arasında değişken bir kırma gücü vardır. İrisin hemen arkasında yer alır ve iris ile 
birlikte optik diyaframı oluşturur. Saydam, bikonveks ve damarsız yapıdadır. Lensin yaşlanma ile say-
damlığını kaybetmesine katarakt denilir.

Vitreus
Gözün içini dolduran jel kıvamında ki saydam sıvıdır. Hacmi yaklaşık 4 cc’dir.

Retina
Işık uyaranının elektriksel uyarana dönüştüğü sinir tabakadır. Gündüz ve renkli görmeyi sağlayan koni-
ler ile gece görmeyi sağlayan basiller burada bulunan ışığa duyarlı hücrelerdir. Retinada 6 milyon koni ve 
120 milyon rod hücresi vardır. Işık sinyalinin elektriksel sinyale dönüşmesi işlemine fototransdüksiyon 
denilir. Retinada bulunan pigment epitel tabakası ışığı emer ve fotoreseptör tabakasındaki hücrelerin 
uyarılmasını sağlar. Fototransdüksiyon işleminde ışık etkisi ile fotoreseptör (koni ve basiller) dış segmen-
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tinde bulunan 11-cis retinaldeki 11-12-cis bağı kopar ve all-trans retinal oluşur. Bu olay opsini aktifler. 
Opsin de transdusini aktive eder. Trandusin PDE enzimini aktive eder. PDE aktivasyonu ile cGMP azalır.

Görme Siniri (Optik sinir)
Optik sinir 1.5 mm çapında sarı-kırmızı dairesel yapıdır. Retinada oluşan elektriksel sinyaller görme 
siniri ile beyne taşınır ve beyinde görsel imajlara çevrilir. Optik sinir yaklaşık 1 milyon sinir lifi içerir.

Görme Yolları
Gözde oluşan elektriksel uyaranı beyne taşıyan sinirsel yollardır. Her iki optik sinir kafa içerisine girdik-
ten sonra birleşerek kiazmayı oluşturur. Kiazmadan sonra bu sinir lifleri optik traktus adını alırlar. Optik 
traktustaki sinir lifleri korpus genikulatum lateralede sonlanır. Buradan çıkan sinir lifleri de radyasyo 
optika adını alır ve beynin oksipital lobunda (beynin arka kısımda) sonlanır (Şekil 3). Beynimizin ok-
sipital lobunda görme korteksimiz bulunur. Görme yollarında oluşan herhangi bir hasar ile görme alanı 
defektleri meydana gelir.

Şekil 3: Görme yolları

Görme Nasıl Gerçekleşir?
Dışardan gelen ışık saydam tabakada (kornea) kırıldıktan sonra göz bebeğinden (iris ve ortasındaki pu-
pilla) geçerek göz merceğine (lens) gelir ve burada tekrar kırılır ve sinir tabaka (retina) üzerinde ters bir 
görüntü oluşur. Retinadan çıkan impulslar görme siniri (optik sinir) vasıtası ile beyindeki görme merke-
zine iletilir ve düz görüntü oluşur.

Akomodasyon
Bir nesnenin uzaklığına göre gözün o nesneyi daha net görebilmek için yaptığı biyomekanik uyumdur. 
Lensin kırıcılığını değiştirmesi ile sağlanır. Lens yaş ile birlikte akomodasyon özelliğini kaybeder buna 
presbiopi denir.

1. Yakın mesafeye akomodasyon: Silier kas kasılır, pupilla küçülür, her iki göz içe doğru bakar, lensi 
yerinde tutan zonüller gevşer lensin bombeliği ve kırıcılığı artar.

2. Uzak mesafeye akomodasyon: Silier kas gevşer ve lens kırıcılığı azalır.
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Göz Kasları
Gözün hareketlerini sağlayan 6 tane göz dışı kas vardır. Göz dışı kaslarımız 4 tane rektus kası ve 2 tane 
oblik kastan oluşur (Şekil 4).

Şekil 4: Ekstraoküler kasların görünümü

İç rektus kası: Orbita apeksinden (gözün içinde bulunduğu kemik duvar) çıktıktan sonra optik sinire 
yakın seyreder ve limbusdan (korneanın konjonktiva ile birleştiği dış kısmı) 5.5 mm geride göze yapışır. 
Görevi göz küresini içeriye baktırmaktır. Okülomotor sinir (3. kranyal sinir) tarafından uyarılır. 

Alt rektus kası: Orbita apeksinden başladıktan sonra üst rektusa benzer olarak görme aksı ile 23 dere-
celik açı yaparak dışa doğru uzanır. Limbustan 6.5 mm geride göze yapışır. Okülomotor sinir tarafından 
uyarılan kasın görevi göz küresini aşağıya baktırmaktır. 

Alt oblik kas: Orbita iç yan duvarından köken alır. Orbita apeksinden başlamayan tek kastır. Dışa ve 
arkaya seyrederek, aşağıdan gözü bir hamak gibi sarar. Ekvatorun gerisinde lateral rektusun yapışma 
yerinin altında göze yapışır. Okülomotor sinir tarafından uyarılan kasın görevi gözü yukarı baktırmak ve 
gözü saat yönünde dışa doğru çevirmektir. 

Dış rektus kası: Orbita apeksinden  köken aldıktan sonra limbustan 7 mm geride göze yapışır. Görevi 
gözü dışa baktırmaktır. Abdusens sinir (6. kranyal sinir) tarafından uyarılır. 

Üst rektus kası: Orbita apeksinden köken aldıktan sonra görme aksı ile 23 derecelik acı oluşturacak 
şekilde dışa açılır. Limbustan 7.7 mm geride göze yapışır. Okülomotor sinir tarafından uyarılan kasın 
görevi gözü yukarı baktırmaktır. Yukarı bakış hareketi göz dışa bakarken en kuvvetlidir. İçe bakarken ise 
yukarı bakış yanında gözün saat yönünde içe dönüş hareketine katkıda bulunur. 

Üst oblik kas: Orbita apeksinin üst medialinden başlar. Trokleaya kadar kas olarak seyrederken, trokle-
adan sonra tamamen tendonlaşır. Frontal kemiğin troklear çıkıntısında geriye dönen tendon ekvatorun 
gerisinde skleraya yapışır. Troklear sinir (4. kranyal sinir) tarafından uyarılan kasın görevi göz küresini 
aşağı baktırmaktır. Bu fonksiyonun yanı sıra gözün saat yönünde içe doğru döndürülmesinde katkıda 
bulunur. 

Gözün tüm tabakalarına ait bir çok hastalık mevcuttur.
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Kırma Kusurları
Hipermetropi
Gözün ön arka çapının normalden kısa olmasına veya göz merceğindeki kırıcılık bozukluğuna bağlı ola-
rak göze gelen ışınların retinanın arkasında odaklanması ile oluşur. Görüntüyü retinaya odaklamak için 
konveks (ince kenarlı) gözlük camı gereklidir.

Miyopi
Gözün ön arka çapının normalden uzun olmasına veya göz merceğindeki kırıcılık bozukluğuna bağlı 
olarak göze gelen ışınlar retinanın önünde odaklanır. Görüntüyü retinaya odaklamak için konkav (kalın 
kenarlı) gözlük camı gereklidir.

Astigmatizma
Gözdeki kırıcı ortamlarda oluşan kavislenmelere bağlı farklı kırılmalar oluşması nedeniyle oluşur.

Presbiopi
Lensin akomodasyon yeteneğinin yaşla azalması ile kırıcılık azalır ve yakın görme problemi başlar.
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Ses Biyomekaniği

Serap Önder, Ahmet Adnan Cırık, Aslı Şahin Yılmaz

Giriş
Ses biyomekaniğini, ses oluşumunda rol oynayan iç ve dış kuvvetlerin etkisi olarak tanımlayabiliriz. Bi-
yomekanik, anatomi, fizyoloji, mekanik ve fizik bilimleri ile yakından ilişkilidir. Bu bölümde ses oluşu-
munda rol oynayan anatomik yapılar, ses oluşum mekanizması ve biyomekaniği ele alınacaktır.

Ses, akciğerlerden gelen havanın ses organlarında biçimlendirilmesi ile oluşan, kulak veya hassas aletler-
le algılanabilen titreşim olarak tanımlanabilir. Ses hareket eden bir enerji şeklidir. İnsan sesinin kaynağı, 
akciğerlerde sıkıştırılmış havanın sahip olduğu potansiyel enerjidir.

Ses biyomekaniğini öğrenmenin amaçlarından biri, insanların aynı anatomik yapıya sahip olmasına rağ-
men nasıl farklı tonlarda ve karakterlerde ses çıkardıklarını anlayabilmektir. Akustik özelliklerin oluşu-
munda, akciğerlerin, vokal kordların ve diğer larinks yapılarının kompleks etkileşiminin etkisi büyüktür. 
Bu nedenle ses üretimini ve kontrolünü anlayabilmek için anatominin, biyomekanik özelliklerin, fizyo-
lojinin değerlendirildiği entegre bir yaklaşım gerekmektedir.(1)

Larinksin Fonksiyonel Anatomisi
Larinks, solunum, koruma ve fonasyon gibi görevleri üstlenen çok fonksiyonlu bir organdır. Larinks 
çatısı temelini kıkırdaklar, iç ve dış kaslar oluşturur. Bu kıkırdakları birbirine bağlayan membran, bağlar 
ve iç yüzeyini örten mukoza da destek görevi görür.

Larinks Kıkırdakları
Üçü tek, üçü çift olmak üzere dokuz kıkırdağı vardır. Epiglot, tiroid ve krikoid kıkırdaklar tek, aritenoid, 
kornikulat ve kuneiform kıkırdaklar çift kıkırdaklardır.

Tiroid kıkırdak: En geniş kıkırdak olup larinksin yumuşak doku elemanlarını taşır. Bu kıkırdak arkaya 
doğru yarı açık bir kitaba benzer. Yanlarda düzgün yüzeyli tiroid laminaları vardır. Bu iki lamina ara-



Biyomekaniğin Temelleri 98

sındaki açı erişkin erkeklerde 90 derece, kadınlarda ise 120 derecedir. Puberte öncesi dönemde ise ka-
dınlarınkine benzer şekilde 120 derecedir. Erkeklerde bu açının dar olması ses kıvrımlarının daha uzun 
olmasına ve buna bağlı olarak ses perdesinin daha kalın olmasına yol açar.

Krikoid kıkırdak: Tam bir halka şeklinde olan kıkırdaktır. Ön parçası ark şeklinde 5-7 mm uzunluğun-
dadır. Posterior laminasının yüksekliği kadınlarda 19-22 mm, erkeklerde 20-30 mm’dir. 

Aritenoid kıkırdak: İki aritenoid kıkırdak ve krikoid kıkırdak larinksin en önemli elemanlarıdır ve fonk-
siyonel yönden en önemli yapılarını oluşturur. Tepesi yukarda tabanı aşağıda üçgen şeklinde piramide 
benzer. Tabanı krikoid laminanın üst yüzeyi ile tepesi kornikulat kıkırdak ile eklem yapar. Vokal ligaman 
ve vokal kasın yapıştığı tabandan öne doğru uzanan çıkıntıya prosesus vokalis adı verilir. Posterior ve 
lateral aritenoid kasların yapıştığı laterale doğru uzanan çıkıntıya prosesus muskularis denir. Ariteno-
idin tepesi ile vokal çıkıntı arası erkeklerde 18 mm, kadınlarda 13 mm’dir. Abdüksiyon ve addüksiyon 
hareketlerini 0,1 saniyeden daha az sürede tamamlarlar. Solunum ve fonasyonda aritenoid hareketi ile 
muskuler çıkıntının pozisyonu değişir. 

Epiglot kıkırdak: İnce yaprak şeklinde kıkırdaktır. Fonasyon fonksiyonunda rolü yoktur.(2)

Kornikulat ve kuneiform kıkırdaklar: Kornikulat kıkırdak aritenoidin apeksi ile eklem yapar. Ariepig-
lottik foldda yer alır.

Larinks Eklemleri
Fonksiyonel açıdan en önemli eklemler krikoaritenoid ve krikotiroid eklemdir.

Krikoaritenoid Eklem: Aritenoid ve tiroid kıkırdak arasında yer alan sinovyal eklemdir. Kapsüler liga-
mentle ve posterior krikoaritenoid ligament ile kuvvetlendirilmiştir. 3 türlü hareketi vardır:

• Sallantı hareketi: Aritenoid kıkırdaklar, tiroaritenoid kasın kasılması ile 30ºlik bir aralıkta öne arkaya 
beşik hareketi yaparlar. İnteraritenoid kasın kasılması ile de aritenoidler birbirine yaklaşırlar.

• Dönme hareketi: Lateral krikoaritenoid kasın kasılması ile aritenoidin vokal çıkıntıları addüksiyon 
hareketi yaparak birbirine yaklaşır, posterior krikoaritenoid kasın kasılması ile abdüksiyon hareketi 
yaparak birbirinden uzaklaşır. Bu hareketler sonucunda vokal kordlar da birbirine yaklaşıp uzaklaşır.

• Kayma hareketi: Anteriora ve mediale doğru olur. Tiroaritenoid kas kasılınca aritenoidler 2 mm ka-
dar öne kayar ve ses kıvrımları kısalır. İnteraritenoid kasın kasılması ile aritenoidler mediale kayarak 
birbirine yaklaşır.

Krikotiroid eklem: Tiroid kıkırdağın inferior kornusu ile krikoidin posteromedial arkusu arasında kü-
çük bir eklemdir.

• Rotasyon hareketi: Krikotiroid kasın kasılması ile ortaya çıkar. Tiroid kıkırdak ile krikoid kıkırdak 
arasında açı daralır. Buna bağlı olarak vokal kordların uzunluğu ve gerginliği artar, kalınlığı azalır.

• Kayma hareketi: Tiroid kıkırdak öne doğru kayar.

Larinksin Ligamentleri
Larinksin iskelet çatısı elastik yapılarla boyuna bağlanmıştır. Esas üst taşıyıcı bağı stilohyoid ligamandır. 
Hyoid lateral ve medial tirohyoid membrana bağlıdır. Krikoid ile tiroid kıkırdak arasında krikotiroid 
membran lateral ve medial bağlarla tutunur. Bu ligamanın önde tiroid kıkırdakla arkada aritenoidin 
vokal çıkıntısı arasında kalan üst kenarı vokal ligaman adını alır. Aritenoid ile epiglot arasındaki bağa 
kuadrangüler membran adı verilir. Larinks inferiorda elastik krikotrakeal membran ile trakeaya bağlanır.
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Larinks Kasları
Larinks kasları, ekstrensek ve intrensek olmak üzere iki grupta incelenir.

Ekstrensek kaslar: Larinksin hareketinden ve fiksasyonundan sorumludur. Suprahyoid ve infrahyoid 
olarak iki gruba ayrılır: 

• Suprahyoid kaslar: Digastrik, mylohyoid, geniohyoid ve stilohyoid kaslar bu gruba girer. Larinksin 
anterosüperior ve posterosüperior hareketlerinden sorumludur.

• İnfrahyoid kaslar: Tirohyoid, sternotiroid, sternohyoid ve omohyoid kaslar yer alır. Larinksin aşağı-
ya hareketini sağlarlar.

İntrensek kaslar: Larinks fonksiyonlarından birinci derecede sorumlu olan kaslardır. 4 grup altında 
toplanır:

• Abdüktör kaslar: Posterior krikoaritenoid kas esas abdüktör kastır. Glottis açılır, vokal kordların 
aralığı artar ve gerginleşir.

• Addüktör kaslar: Bu grupta en önemli kas lateral krikoaritenoid kastır. İnteraritenoid kas da ses kıv-
rımlarının birbirine yaklaştırılmasında rol oynar.

Vokal kordu geren kaslar: Krikotiroid kas bu grupta yer alan tek kastır. Bu kasın kasılması ile ses perdesi 
incelir ve ses frekansı yükselir.

Vokal kordu gevşeten kaslar: Tiroaritenoid kas, vokal kordu gevşeten temel kastır. Bu kas ses perdesini 
kalınlaştırarak temel frekansı artırır.(3)

Vokal Kordların Histolojik Yapısı
Larinkste ses oluşumunda en önemli bölge vokal kordlardır. Vokal kordun titreşen serbest kenarları çok 
katlı yassı epitelyum ile örtülüdür. Diğer bölgeleri titrek tüylü silindirik epitel ile kaplıdır. Vokal kordlar-
da 5 tabaka bulunur:

• Örtü; 1. Epitel, 2. Lamina proprianın süperfisyel tabakası
• Geçiş; 3. Lamina proprianın orta tabakası ve 4. Lamina proprianın derin tabakası
• Gövde; 5. Vokal kas lifleri (Şekil 1).

Şekil 1: Vokal kordun histolojik yapısı
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Fonasyon sırasında örtü tabakasının gövde üzerinde kayması ile mukoza dalgaları oluşur. Mukoza dal-
gaları olmadığı takdirde ses oluşumu gözlenmez.

İstirahatte iken kordların erkeklerde uzunluğu 15 mm, kadında 11 mm’dir. Gergin iken erkekte 20 mm, 
kadında 15 mm’ye ulaşır. Kordlar önde membranöz arkada kartilajinöz olmak üzere iki bölüme ayrılır. 
Bu iki bölüm arasındaki sınırı aritenoid kıkırdağın vokal çıkıntılarının anterioru oluşturur. Membranöz 
bölüm fonasyon oluşumu sırasında asıl titreşen bölgedir.(4)

Ses Oluşumu ve Biyomekaniği
İnsan sesi oluşumunda da, müzik enstrümanında olduğu gibi, güç kaynağı, vibratör ve rezonatöre ihtiyaç 
vardır. Ekspiratuvar hava akımını sağlayan diyafram, abdominal ve torakal kaslar, alt solunum yolları güç 
kaynağı görevini üstlenir. Vibratör görevini vokal kordlar, rezonatör görevini ise supraglottik larenks, 
farinks, ağız ve burun boşluğu görür.

Vokal kordlar tarafından ses oluşturulması için 3 temel hareketin gerçekleştirilmesi gereklidir:

• Addüksiyon: Vokal kordların orta hatta gelmesidir. Lateral krikoaritenoid kas ve interaritenoid kas 
addüksiyon hareketinden sorumludur (Şekil 2). 

• Ekstansiyon: Orta hatta gelen vokal kordların gerginliğinin arttırılmasıdır. Krikoaritenid kas ve tiroa-
ritenoid kas ekstansiyon hareketinin yapılmasını sağlar (Şekil 3).

• Vibrasyon hareketi: 1746’da Ferrein sesin, vokal kordların titreşimi sonucu oluştuğunu göstermiştir.(5)

Şekil 2: Vokal kordların addüksiyondaki görüntüsü

Şekil 3: Vokal kordların abdüksiyondaki görüntüsü
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Ses oluşmasından sorumlu çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Husson tarafından 1953 yılında ileri sürülen 
nörokronaksik teoride, vokal kordların pasif bir addüksiyon ve abdüksiyon hareketi yapmadan, tiroa-
ritenoid kasın ritmik kontraksiyonları sonucu, aktif bir şekilde açılıp kapandığı belirtilmiştir. Bu teori 
tiroaritenoid kasın abdüktör fonksiyonun gösterilememesi nedeniyle kabul görmemiştir.(6) “Miyoelas-
tik-aerodinamik teori’’ Van den Berg tarafından 1958 yılında ortaya konulmuştur. Bu teoriyi destekleyen 
primer fiziksel prensip Bernoulli etkisidir. Bu prensibe göre, akışkanlar dar bir yerden, yüksek hızda 
akarken duvarlara daha az basınç uygular. Bununla beraber akım hızı azaldıkça duvarlara uygulanan 
basınç artmaktadır (Şekil 4). Larenksi kum saatine benzetebiliriz. Hava hareketi, kum saatinin en dar 
bölgesinde yani vokal kordların bulunduğu glottik bölgededir. İnferiordaki subglottis ve trakea, supe-
riordeki supraglottis ve farenks ise kum saatinin geniş bölgelerini oluşturur. Dar bölgeden hızlı geçen 
hava, Bernoulli etkisi ile bu bölgede basıncın düşmesine sebep olur. Basıncın düşmesi, vokal kordları 
orta hatta çeken emme gücünü oluşturur. Bunun sonucunda glottis kapanır. Subglottik bölgedeki hava 
basıncı fonasyon esnasında vokal kord mukozasının inferior yüzeyinden başlayarak itilmesine neden 
olur. Mukozadaki bu itilme ya da açılma hareketinin supraglottik bölgeye ulaşmasıyla, vokal kordlar 
arasında sürekli hava akımı meydana gelir. Bernoulli prensibi vokal kordların şekline göre mukozada 
kapanma ve açılma hareketi oluşturmaktadır.(7) Vokal kord mukozasının hareketliliği ön kommisür ve 
aritenoid bölgesine kıyasla vokal kordların orta noktasında daha fazladır. Vokal kordların açılma (lateral) 
ve kapanma (medial) hareketleri mukozanın medial yüzeyi boyunca inferiordan superiora doğru olur. 
Bu açılma ve kapanma olaylarına glottik siklus adı verilir. Bu şekilde oluşan glottal siklus sayısı sesin 
temel frekansını belirler.

Şekil 4: Bernoulli prensibinin şematik gösterimi

Vokal kordun mekanik özelliklerine baktığımızda, doğrusal olmayan, anizotropik ve viskoelastik bir ya-
pıda olduğu görülmüştür.(8) Bu yüzden vibrasyona etki eden birçok faktör mevcuttur. En önemlileri vokal 
kordun kitlesi ve katılığıdır. Bu faktörleri artıran ve azaltan patolojiler vibrasyonun amplitüd, frekans, 
simetri ve süreklilik özelliklerinde bozulmaya neden olur.(9)

Kişinin normal fonasyon sırasında vokal kordlarda bir saniyede oluşan vibrasyon sayısına “temel fre-
kans (f0)” adı verilir. Normalde erkeklerde 100-150 (ortalama 130), kadınlarda 200-300 (ortalama 250) 
civarındadır. Bu temel frekans subglottik basınç ve vokal kord gerginliği tarafından kontrol edilir. Vokal 
kord gerginliği ise temel olarak krikotiroid ve tiroaritenoid kasın kasılması sayesinde tiroid, krikoid ve 
aritenoid kartilajın rotasyon ve kayma hareketinin oluşması ile meydana gelir. Ayrıca laringeal kaslar 
abdüksiyon ve addüksiyon hareketini sağlayarak hava akımı impedansında da rol oynarlar. Dolayısı ile 
ses üretiminin ve larinks hareketlerinin temel sorumlusu larinks kaslarıdır. Ses biyomekaniğinin teme-
lini vokal kord vibrasyonu ve laringeal hareketler oluşturmaktadır. Vokal kord vibrasyonu pasif ve aktif 
kuvvetler tarafından sağlanmaktadır.



Biyomekaniğin Temelleri 102

Laringeal hareket oluşumunda krikotiroid eklemin rolü büyüktür. Bu eklem sayesinde, tiroid kartilaj 
trakea ile sabitlenmiş olan krikoid kartilaj üzerinde rotasyon hareketi yapmaktadır (Şekil 5).(10)

Şekil 5: Krikotiroid eklem şematizasyonu ve hareketleri

Tiroid kartilajın hareket denklemi:
T+ C + KQ

Q: rotasyon açısı, l:kütle atalet momenti, c: rotasyon sönümü (rotation of damping) K: dönme sertliği, T: 
krikotroid ve tiroaritenoid kasların oluşturduğu dönme momenti.(14)

Ses Biyomekaniğindeki Pasif Kuvvetler
Vokal kord hareketlerini etkileyen pasif kuvvetleri iki grup halinde inceleyebiliriz: Elastik grup, visko-
elastik grup. Pasif kuvvetler, hem temel frekans oluşumunda hem de ses kısıklığı ve bozukluğu patofiz-
yolojisinde rol oynar.(11) Vokal kordun içerdiği her bir katman farklı mekanik yapıya sahiptir. Bu özelliği 
nedeni ile geniş bir frekans aralığı ve ses kalitesi değişiklikleri ortaya çıkmaktadır. Hirano vokal kordu iki 
örtü ve gövde tabakası olmak üzere iki katmana ayırmıştır. Epitelyum örtü tabakasını, tiroaritenoid kas 
ise gövde tabakasını oluşturmaktadır. Vokal kord vibrasyonunda epitel tabakasının rolünün daha fazla 
olduğu vurgulanmaktadır.(8)

Elastik Güçler
Vokal kord gerilimi ile gerinimi arasındaki ilişki olarak tanımlanır. Şu şekilde formülize edebiliriz:

Q:F/A0

£=(L-L0)/L0

A0:m/(ǷL0)
L0:Uzunluk, A0: kesit alanı, F: uygulanan kuvvet, Q: gerilim, £: gerinim, m: kütle, 
Ƿ:dansite.(10)
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Viskoelastik Güçler
Viskoelastik güçler, solid bir cisimden kaynaklanmaktadır. Vokal kordların viskoelastik özelliklerinden 
bahsederken iki adet elastik parametre, bir adet viskoz parametreden söz etmek mümkündür. Formülize 
edecek olursak;

R(t)=E0 +E1e
-1 / ʎ

E0: 1. elastik parametre
E1: 2.elastik parametre
R(t): relaksasyon modülü
ʎ: modelin zaman sabiti.(10)

Ses Biyomekaniğindeki Aktif Kuvvetler
Ses oluşumu sırasında vokal kord uzunluğu ve gerginliğinin ayarlanması, tiroid, krikoid ve aritenoid kar-
tilajın larinks kasları tarafından hareket ettirilmesi sayesinde gerçekleşir. Bu hareketleri sağlayan temel 
kaslar tiroaritenoid ve krikotiroid kastır. Tiroaritenoid kasın kasılması ile vokal kord uzunluğu azalır ve 
gevşeme meydana gelir. Böylece daha kalın bir ses ortaya çıkar. Krikoaritenoid kasın kasılması ile vokal 
kord uzunluğu artar ve ses incelir. İnsanlarda krikotiroid kas kısa ama kalındır. Diğer laringeal kaslardan 
1mm daha kalın olduğu gösterilmiştir.(13) Tiroid kartilajın laminasından ve alt boynuzundan başlayıp 
krikoid kartilajın arkında sonlanır. Pars rekta ve pars oblique olmak üzere iki bölümü vardır. Pars rekta 
vertikal bölümü olup krikoid ve tiroid kartilajı birbirine yaklaştırır. Horizontal bölümü olan pars ob-
lique iki kıkırdağın birbiri üzerinde kayma hareketi yapmasına neden olur. Bu hareketler sayesinde vokal 
kordların uzunluğu ve gerginliği ayarlanır. Ayrıca bu hareketler vokal kordun abdüksiyon ve addüksiyon 
hareketlerine de katkıda bulunur.

Alipour ve Najafi tarafından yapılan çalışmalarda, lateral tiroaritenoid kasın larinksin en hızlı kası oldu-
ğu gösterilmiştir. Kontraksiyon zamanı 13±1.4 ms, yarı gevşeme zamanı 19±2.4 ms olarak hesaplanmış-
tır.(14) Medial tiroaritenoid kasın kasılma süresi 21±2,6 ms ve yarı gevşeme süresi 19±2,4 ms olarak ölçül-
müştür. Krikotiroid kasın pars rektasının kontraksiyon süresi 30±3,3 ms, yarı gevşeme süresi ise 26±4.0 
ms’dir. Pars oblique kasılma süresi 34±4,7 ms, yarı gevşeme zamanı 37±10.0 ms olarak hesaplanmıştır.(15)
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İşitme Biyomekaniği

Ahmet Adnan Cırık, Serap Şahin Önder, Aslı Şahin Yılmaz

Giriş
Anatomik olarak işitme sistemi dış kulak, orta kulak, iç kulak, işitme yolları ve işitme korteksinden olu-
şur. Dış kulak ses dalgalarını yakalayıp kulak zarına kadar iletir, kulak zarı ses dalgalarınca oluşturulan 
titreşimleri kemikçik zincire, kemikçikler de kokleaya iletir. Kokleaya ulaşan titreşimler sinir uyarılarına 
dönüştürülerek işitme sinirleri vasıtasıyla beyin korteksine taşınır.

Ses sıkıştırılabilir bir ortamda, bir kaynak tarafından üretilen ve bir ortam içinde mekanik bir sıkıştırma 
ve gevşeme dalgası olarak yayılan bir sinüzoidal dalgalar dizisidir. Ses 1 atmosfer basınç ve 20o’de havada 
343 m/s hızla yayılır. İnsan kulağının genel kabul gören duyabildiği ses 20Hz-20kHz frekans aralığında-
dır. Sesin şiddeti onun kuvvetini gösterir, fizikte kullanılan basınç değeri olan Pascal’ın (Newton/m2)’ın 
logaritmik değeri alınarak elde edilen sonuçla gösterilir ve birimi desibeldir.(4) Üç bölüme ayrılarak in-
celenen kulağın dış kulak kısmı, kulak kepçesi ve dış kulak kanalından (DKK) oluşur. Orta kulak, barın-
dırdığı malleus, inkus ve stapes adı verilen kemikçikler vasıtasıyla esas olarak sesin iletiminde görev alan 
içi hava dolu bir boşluktur. İç kulak işitme ve denge ile ilgili iki fonksiyonel bölüme ayrılır ve işitmenin 
sinirsel uyarıya dönüşümünü sağlar.

Biyomekanik temel olarak canlı vücudunu, özelde ise insan vücudunu ele alır ve bir nevi mekanik ve 
mühendisliğin canlıya uyarlanmasıdır. Düzenli geometrilerinin olmaması, hammadde özelliklerinin ho-
mojen, doğrusal ve eş yönlü olmaması gibi nedenlerden dolayı canlı sistem üzerinde çalışmak, cansız, 
fabrikasyon maddeler üzerinde ve laboratuar ortamında simülasyon veya model üzerinde çalışmaktan 
farklı olarak, öngörülemeyen, hesaplanamayan zorluklar içerir. Biyomekaniğin ilgilendiği alan genel an-
lamda üç ana bölüme ayrılabilir. Bunlar, mevcut işleyen sistemin mekanizma ve etkinliği (genel olarak-
canlı sisteminin işleyişi, tum vücut hareketleri, organ sistemlerinin nasıl çalıştığı gibi konular), yaralan-
ma (canlı sistemin zayıflık ve yaralanmalarını, bu temelle genel doku özelliklerini inceler), iyileştirme 
(rehabilitasyon) biyomekaniğidir (yaralanma ve hastalıkların iyileşmesini hedefleyen tanıya yardımcı, 
düzeltici ve destekleyici aletlerin geliştirilmesi ve üretimi konuları ile ilgilenir).
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İşitme ve Kulağın Biyomekanik Yönünden Değerlendirilmesi
Kulak ve işitme biyomekaniği temel olarak sesin dış kulak yolundan kokleaya nasıl iletildiği ve kokleada 
nasıl bir dönüşüme uğradığı sorusuna yanıt arar (Şekil 1). Bu, kemik anatomiyi, yumuşak doku özel-
liklerini ve hava, katı ve sıvı ortamlar arası geçiş özellikleriyle kimyasal ve elektriksel mekanizmaları 
kapsayan, titreşim dalgalarının sinir uyarısına dönüştüğü tüm süreçleri ele alan karmaşık bir disiplin-
dir. Bu amaçla bilgisayar destekli modellerden faydalanılır. Biyomekanik çalışmaların anatomik yapı ile 
fonksiyon arasındaki ilişkiyi anlama, kulağın anatomik ve fonksiyonel yapısına benzeştirilen modeller 
oluşturma ve cerrahi planlamanın yanı sıra tedavi ve protez geliştirmesine yardımcı olmak gibi birçok 
işlevi vardır. Biyomekanik değerlendirmede kullanılan mekanik hesaplamalar ve tanımların bazılarını 
hatırlamakta fayda vardır. Maddeye kuvvet uygulandığında oluşan, kuvvet ortadan kalkınca geri dönen 
şekil değişimlerine elastik şekil değişimi, kuvvetin daha da artırılmasıyla artık geri dönüşümü olmayan 
şekil değişimine ise plastik şekil değişimi denir. Young modülü yani elastisite modülü maddenin elastik 
özelliğini gösterir, E ile gösterilir ve E= σ/ε şeklinde hesaplanır (σ = gerilme, ε= birim şekil değişikliği). 
Poisson oranı bir maddeye çekme veya itme şeklinde bir kuvvet uygulandığında kuvvet eksenine dik ek-
sende (yanal eksen) daralma veya genişleme şeklindeki birim şekil değiştirmenin, kuvvet ekseninde olu-
şan birim şekil değiştirmeye oranının “-“ (eksi) değeridir. Poisson oranı genelde “υ” veya “μ” simgeleri ile 
gösterilir ve υ = -εy/εx şeklinde formüle edilir. Rayleigh sönüm katsayısı enerji kaybı sonucu yapıların 
dinamik tepkisinin azalması ve sonlanması, yani başlamış olan titreşimin sonlanması olayını formüle 
eden hipotezlerden biridir.  şeklinde formüle edilir (α ve β ağımsız sönme katsayılarıdır).
(14) Bir elementin şeklinin kuvvet karşısında değişmesi onun sertliğine bağlıdır ve matris formunda ifade 
edilir. Her bir elementin sertlik matrisinden, tüm sistemin sertlik matrisine varılır.

Şekil 1: Dış kulak yolundan kokleaya sesin iletimini ve ortamlar arası geçişini gösteren şematik çizim. Ok 
işaretleri ses dalgalarının etkisiyle oluşan hareketleri işaret etmektedir.

Kulağın biyomekanik özelliklerini incelemek için temelde iki sayısal model kullanılmıştır. Basit modelde 
DKK ve timpanik kavitedeki hava varlığı, cilt, kıkırdak ve çene faktörleri göz önüne alınmazken tam 
modelde tüm bu etkenler hesaba katılır. Tam modelde transfer fonksiyonu ile birlikte dış kulak basınç 
kazanımı da ölçülür. Hem basit hem de tam modelde kulak zarı, kemikçikler, stapes ve tensor timpani 
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tendonu, ligamanlar ve temporal kemik dikkate alınır. Koklea tek bir kanal olarak ele alınır, östaki tüpü 
kapalı olarak varsayılır.(1) Finite element method (FEM), örneksel devre modeli, mekanik, matematiksel 
ve fiziksel model gibi birçok işitsel ve koklear model tanımlanmıştır. Bu modeller başlıca toplanmış 
parametre metodu (lumped parameter model) ve dağıtılmış koşullu değişkenler modeli (distribu-
ted parameter model) ana başlıkları altında incelenebilir. Hesaplamalarda DKK ve orta kulak içi hava 
kütlesi, kulak zarı anulusu, orta kulak kemikçikleri, ligamanlar, kemikçiklere yapışan kaslar, koklea, in-
kudumallear ve inkudustapedial eklemler, stapedial anulus ve iç kulak sıvısı göz önüne alınır.(5,19,20) Akus-
tik-yapısal sonlu eleman analizi olan FEM için örgüsel geometri modeli Gan ve arkadaşları tarafından 
raporlanmıştır.(10)

Toplanmış parametre metodunda akustik ve elektrik mühendisliği benzerliklerinden yola çıkarak akus-
tik özellikli fiziksel parçalar, benzer, bilinen davranıştaki elektronik bileşenler olarak temsil edilir. Küt-
leler indüktör, hava içeren katı duvarlı boşluklar kapasitör ve sönümleme yapıcı kısımlar dirençler (re-
zistör) olarak tanımlanır. Çok gövdeli sistemlere dayanan biyomekanik modeller, değişik kuvvetlerin 
etkisi altındaki hareketli eklemler ve bağlantılarla sınırlanan gövdelerin birleştirilmesi ile oluşturulur. 
Newton-Euler denklemlerinden veya Langrange denklemlerinden türetilmiş hareket denklemleri çözü-
lerek tanımlanır.(6) FEM, karmaşık sistemleri incelemek için kullanılan, geometriyi “element” adı verilen 
ve ana ortamın özelliklerini taşıyan basit bloklara bölen, bu bileşenlerin, geometri ve malzeme özellik-
lerine dayalı bir nevi canlandırma tekniğidir. Sürekli bir sistem, yani bütün, element olarak adlandırılan 
sınırlı sayıda parçaya bölünür. Bu parçaların davranışı diferansiyel denklemlerle ve bilgisayar analizi 
kullanılarak matematiksel modeller tarafından çözülebilir. Çok karmaşık analizler içeren bu modelin 
geometrisi ne kadar iyi tanımlanırsa sistemin doğruluğu kısmen o ölçüde güvenilirdir. Kulağın ilk FEM 
modeli Funnell ve Laszlo tarafından 1978 yılında kedide inşa edilmiştir.(8) Daha sonraları insan kulağının 
geometrisinden geliştirilip zamanla kapsüler bağlar ile tendonlar, ligamanlar ve orta kulak kaslarının 
aktif ve dinlenme durumları formüle edilmiştir. Her ne kadar büyük ilerleme sağlanmış olsa da mevcut 
biyomekanik modelleme yaklaşımlarında hala bir ölçüm hatası tespit edilmektedir.(6)

Tıbbi görüntü bölümlenmesi, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi (BT) ve video-otoskopi gibi çe-
şitli tıbbi görüntüleme yöntemlerinden faydalanılarak bazı anatomik yapıların resmedilmesinden oluşur. 
Bu yöntemlerin birlikte kullanılmalarından çok güzel geometriler elde edilebilmesine rağmen hareket 
artefaktları gibi engeller mevcuttur. Segmentasyon -bölümleme-, görüntüyü analiz için çeşitli algorit-
malar kullanarak, yoğunluk veya doku özelliklerine göre, birbirleriyle örtüşmeyen bölgelere bölmektir. 
Bunlardan ilki görüntü yoğunluğu veya gradyan büyüklüğü gibi ölçülebilir özelliklere dayanarak bölüm-
leme yapılan eşikleme (Thresholding) algoritmasıdır. Diğerleri, yapıları kendi aralarında yüksek derece-
de benzerliğe sahip olacak şekilde kümeler halinde organize eden kümeleme, topolojik değişim özelliği 
olan yapılar için geliştirilen deforme olabilen algoritma ve son olarak benzer yapıların bölünmesine 
yardımcı olmak için, bir yapı hakkında önceden bazı bilgileri derleyerek bir atlas oluşturma esasına da-
yanan atlas algoritmalarıdır.(6) Biyomekanikal faktörler morfogenezisten itibaren etkindir. Embriyolo-
jik olarak kulağın farklı bölgeleri farklı embriyolojik bölgelerden geliştiği için biyomekanik özellikleri de 
farklıdır. 

Dış Kulak Anatomi ve Biyomekaniği
Aurikula ve DKK tarafından oluşturulan dış kulak, dış ortamla orta kulak arası geçişi sağlayan, sesin lo-
kalizasyonunu saptamada ve belirli frekans aralığında kulak zarına ulaşan ses basıncını arttırmada etkin 
olan bir yapıdır. Sesin geldiği taraftaki kulakta daha yüksek bir ses basıncı ortamı oluşur ki buna başın 
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baffle etkisi denir. Bu etki ses yatay düzlemde ve başın ön-arka düzlemine 900 açıyla geldiğinde maksi-
mumdur. Özellikle 2kHz ve üzeri yüksek frekanslarda 6 dB civarında bir yükseltici etkiye sahiptir. Sesin 
geldiği tarafın aksi yönündeki kulağa ses iletiminde baş özellikle dalga boyu küçük seslerde daha belirgin 
olmak üzere engelleyici bir etki yapar. Buna da gölge etkisi denir. 

Kulak kepçesi dış yüzeyindeki konkav kısma karşılık konveks bir iç yüzeyi olan üzeri perikondrium ve 
deri ile kaplı fibroelastik kıkırdaktan oluşan bir yapıdır. Kulak kepçesi, özellikle konka denilen, tragus ile 
antitragus arasındaki çukurluk kısmın megafona benzeyen yapısı ile sesin dış kulak kanalına yönlendiril-
mesi işlevini görür. Genel olarak kepçenin 135 derecelik bir açı ile sesleri toplarken bunun dışındakileri 
yansıtması önden gelen seslerin arkadan gelen seslere nazaran daha fazla duyulmasına yol açar ki bu 
sesin yönünün tayinini sağlar. Çapraz bağlı kollajen ağı aurikular kıkırdak biyomekanik özelliklerinin 
temel karakterini belirler. Kulak kepçesinin atrezi ve diğer gelişme bozukluklarının onarımında kul-
lanılacak greftin seçiminde ve cerrahinin zamanlamasında, kollajen dizilimi, organizasyon, bozulma, 
gerilme ve dayanıklılık gibi biyomekanik özelliklerden faydalanılır. 

Dış kulak kanalı konkal kıkırdaktan timpanik membrana uzanır, ortalama 25 mm uzunluğunda ve 8 
mm eninde ‘S’ şeklinde, sesi kulak kepçesinden zara ileten bir yapıdır. Frekans ve dalga boyu ile ilintili 
amplifikasyon yapar. DKK bir tarafı kapalı bir boru gibi düşünülebilir. Kanal uzunluğu dalga boyunun 
dörtte birine eşit olduğunda iletilen sesteki basınç kazancı miktarı maksimum olacaktır ve bu miktar de-
ğişmekle birlikte ortalama 3-4 kHz frekansta yaklaşık 10-12 dB civarındadır.(13) Bazı çalışmalarda dış ku-
lak açıklığının 3 ve 8 kHz’te olmak üzere iki farklı frekansta maksimum kazanç sağladığı gösterilmiştir.(1)

Orta Kulak Anatomi ve Biyomekaniği
Orta kulak, kulak zarını, bu zar ve oval pencere ile bağlantılı üç kemikçiği ve bunlara tutulu kas ve liga-
manları içeren, tuba östaki aracılığı ile burun boşluğuyla, aditus aracılığı ile mastoid hücrelerle bağlantılı 
bir kavitedir. Kulak zarının ve kemikçiklerin en verimli hareketinin sağlanması orta kulak basıncı ile dış 
ortam basıncı arasındaki uygunluğa bağlıdır. Bu basınç ayarlama işini esas olarak östaki borusu ve mas-
toid havalı hücreler sağlar. Hava ortamdan sıvı ortama geçişte ses dalgalarının %99,7 gibi bir oranı ileti-
lememektedir. Orta kulak havanın düşük empedans ortamından gelen ses dalgalarının iç kulağın yüksek 
empedanslı sıvılarına ulaşıp uyarabilmesi için empedans eşleştirme görevi görmektedir. Bunda hidrolik 
güçlendirme denen, timpanik membranın alanının oval pencere taban alanından yaklaşık 20 kat daha 
fazla olması, timpan zarın orta -umbo etrafı- ile anulusa yakın kısımlarının ses dalgaları karşısında farklı 
esneklikte hareket etmeleri etkindir. Yine maniburum mallei ile inkus uzun kolu arasındaki uzunluk açı-
sından 1,3 oranında fark, umbonun rotasyon ekseni ile arasındaki mesafe bir birim iken, inkus ucunun 
bahsedilen bu dönme ekseni ile arasındaki mesafenin üç birim olması gibi faktörler empedans denkleş-
tirmeye katkı sağlarlar ve buna “kemikçik kaldıraç” etkisi denir. Tüm bu mekanizmalar kulağa ulaşan ses 
dalgasının 30 dB’lik bir kazançla iç kulağa iletilmesini sağlar. 

Kulak zarı: Kulak zarı huni biçimli, tepesi umbo denen yere uyan, anulus vasıtasıyla kenarlarını çepe-
çevre saran kemik duvar ile yapışık ve orta kısmında malleusun manibrumu ile bitişik üç katmanlı bir 
yapıdır. Dış yüzeyinde çok ince bir cilt epiteli, iç kısımda solunum epitelinin ince membranı ve ikisinin 
arasındaki sertliği sağlayan fibröz tabakadan oluşur. Kulak zarının hareketini Helmholtz 1860’lı yıllarda 
ilk tanımlayanlardan biri olmuştur. Békésy kulak zarının sert bir plaka halinde titreştiğini savunmuş, 
fakat Tonndorf ve Khanna lazerli holografi kullanarak Békésy’nin teorisini çürütmüş ve zarın Helm-
holtz’un erken sonuçlarındaki gibi, homojen olmayan bir şekilde titreştiğini göstermiştir. Zardaki yer 
değiştirmelerin düşük frekanslarda (2.5 kHz ve altı) maniubrium yakınında ve çevrede en küçük, arka 
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bölgede en büyük olduğu, yüksek frekanslarda ise kulak zarının bağımsız olarak titreşen bölgeler varmış 
gibi davrandığı ve maniubrium ile zayıf bir ikili oluşturduğu gösterilmiştir.(7,9)

Bir yapının bir frekans aralığındaki titreşim tepkisini belirlemek için, şu eşitlik denklemi kullanılır. 
 (M, C ve K sırasıyla kütle, sönümleme ve sertlik matrisleri, u- yer değiştirme vektö-

rü, f- hareket ekseni kuvvet vektörü, fs -akışkan basınç yükü vektörüdür ki bu durumda timpanik zarda 
meydana gelen sıvı/yapı etkileşimini tarif eder). Yapılan üç boyutlu FEM çalışması neticesinde timpanik 
membranın titreşim şeklinin, frekansla birlikte önemli ölçüde değişeceği öngörülmektedir. 500 Hz’de, 
tüm parçaların, arka-alt kadranın eş zamanlı olarak azami şekilde titreştiği, 2 Khz frekansta manibrum 
malleinin iki tarafının eş fazlı olmayan bir şekilde maksimum titreştiği, 4 Khz’de ise ön arka segmentte 
maksimum yer değiştirme olduğu sonucuna varılmıştır.(7)

Kemikçikler: Kulak zarından iç kulağa sesin iletilmesini sağlayan malleus, inkus ve stapes olmak üzere 
üç kemikçik mevcuttur. Malleus en dıştaki kemik olup baş kısmı inkus ile eklemleşir. İnkus malleustan 
geriye doğru uzanır, uzun ve kısa olmak üzere iki kolu bir gövdesi vardır. Uzun kolu lentiküler proçes 
olarak adlandırılan kısımda stapes başı ile eklemleşir. Stapes baş kısmı, iki bacağı ve tabanı olan, tabanı 
oval pencere üzerine oturmuş en içteki kemiktir (Şekil 2).

Şekil 2: Kulak zarı, kemikçikler, tendon ve kasların şematik çizimi

Stapesin tabanı oval pencere etrafındaki kemiğe anuler liman denilen bir yapıyla bağlıdır. Orta kulak 
titreşimlerinin koklea öncesi son geçiş yeri burasıdır. Kemikçiklerin asıcı bağlar tarafından belirlenen bir 
eksen etrafında titreştiği, düşük frekanslar haricinde, bir kol gibi davrandığı, kütle merkezlerini titreştir-
dikleri iddia edilmiştir. Stapedial taban plakasının hareketini bazı araştımacılar piston ve menteşe gibi 
görürken bazıları sadece pistona benzetmişlerdir.(7) İnkudo-stapedial eklem sertliğinin, 1 kHz frekansta 
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kemikçiklerin aşırı hareketlerini sınırlandırıcı bir etkisi olabilir. Asıcı ligamentler de benzer etkiye sa-
hiptir. Özellikleri şu şekillerde düşünülebilir. Modelleme ile elde edilen sonuçlarda, 1000 Hz’in altındaki 
frekanslarda, stapes tabanının titreşimde anuler ligamanın sertlik derecesinden kaynaklanan bir düşüş 
gözlenir. Yaşla birlikte bu ligamandaki elastikiyet kaybının daha yüksek frekanslarda bile titreşim azal-
tıcı etkisi ve işitme kaybı ile bağlantısı olabilir.(11) Stapedial anuler ligaman ve sıvı dolu kokleaya bağlı 
stapes taban plakasında sönüm değeri elde etmek için Merchant ve arkadaşları optik hareket sensörü 
kullanarak stapes hareketini ölçüp stapes ve koklea akustik ses giriş impedansını (ZA) hesaplamışlardır. 
Hareket denklemi , sinüzoidal yer değiştirme  (k: sertlik, c:sönme, m: kütle, 
X: yer değiştirme amplitüdü, j: hayali sabit= , ω= açısal frekans = 2πf, t= zaman, v=hız), zamana göre 
X diferansiyasyonu; , ,  , ,  Mekanik empedans 
Z, hıza bölünen kuvvet olarak tanımlanır . Akustik empedans (ZA) basıncın hacim 
hızına bölümüdür.  denklemi çıkar.(16) Tüm bu denklemler sadece kulak biyomekaniğini anlamak 
için kullanılmakla kalmayıp greft türü ve maddesinin seçimi ile protezlerin (total veya kısmi kemikçik 
replasman protezleri) seçimi, tasarımı, nereye konulacağı ve üretimi süreçlerinde de kullanılmaktadır.

Koklea Anatomi ve Biyomekaniği
Koklea mekanik ses dalgalarının elektriksel sinir uyarısına dönüşümünü sağlayan çok karmaşık bir or-
gandır. Bazalden tepeye doğru 2,5 dönüş yapan salyangoz kabuğuna benzer spiral şekilli kemik labirent 
ve perilenf ile çevrili bir membranöz labirentten oluşan, skala vestibüli, skala media ve skala timpani 
adında içi sıvı dolu üç tüp içeren bir yapıdır. Skala vestibüli ve skala timpani bazal membran ve Korti 
organı tarafından birbirinden ayrılan içi perilenfatik sıvı ile dolu tüplerdir. Oval pencere ile bağlantılı 
skala vestibüli ile yuvarlak pencere ile bağlantılı skala timpani helikotrema denen tepedeki bölümde 
birleşir. Stapesin tabanı titreştiğinde kemik kokleadaki perilenfi titreştirir. Bu sıvı esasen sıkıştırılamaz. 
Oval pencerede taban plakası ile eşzamanlı fakat ters fazda hareket eden lifli bir zarla kaplanmış olan 
yuvarlak pencere sıvı hareketine imkân tanır. Oval pencere içe doğru hareket ettiğinde yuvarlak pencere 
dışa doğru bombeleşir, tersi durumda ise yuvarlak pencere içe doğru çöker. Perilenfatik sıvı ekstrasel-
lülar sıvı ile benzerlik gösterir, potasyum düşük, sodyum miktarı yüksektir. Koklear kanal da denilen 
membranöz labirent -skala media- Reissner membranı vasıtasıyla skala vestibüliden, bazal membranla 
da skala timpaniden ayrılan, ikisinin arasındaki içi endolenf ile dolu kısımdır. Bazal membran, kemik 
spiral lamina ile spiral ligament arasında yerleşik, ortalama 31-33 mm uzunluğunda, bazalde 0,1 mm 
apekste 0,5 mm enindedir. Bazal membranın skala media tarafında bir sıra iç tüylü hücre, üç sıra dış 
tüylü hücre içeren Korti organı bulunur. Tüylü hücreler iç kulaktaki duysal reseptör hücreler olup işitme-
ye aracılık etmek için basınç dalgalarını algılarlar. Sterosilyaları subtektorial boşlukta, tektorial zardaki 
tüylü hücrelerin üzerinde organize olmuşlardır. Dış saç hücrelerinin silyaları tektorial membrana sıkıca 
tutunurken iç saçlı hücrelerinkiler ya serbest halde ya da çok gevşek bir şekilde temas halindedir. Hücre-
nin apikal yüzeyinde saç demeti adı verilen yapılar mevcuttur. Farklı mekanik uyaranların saç hücreleri 
tarafından nasıl algılandığı, güçlendirildiği ve kodlandığı önemli bir sorudur. Siliaları birbirine bağlayan 
çeşitli bağlantılar vardır ve bunlardan belirgin olanları bir stereosilya ucunu komşu stereosilya gövdesine 
bağlar. Bir saç hücresi demeti sayıları 10 ila 150 arasında değişen düzinelerce stereosilyaya sahiptir. Her 
stereosilya, kökü kütiküler plaka denen yoğun bir matris içine yerleşik, keskin bir kurşun kalem gibi gö-
rünür. Koklear kısmın herhangi bir yer değiştirmesi Korti tünelinde sallanan bir harekete ve sonuç olarak 
iç saç hücrelerinde yanal yer değiştirmeye yol açar. Sadece iç tüylü hücreleri, ses olarak duyulan sinir 
uyarılarını başlatır. Bu hücreler baziler zarın iç kenarına yerleşiktirler, baziler zarın en çok titreştiği yer 
orta noktası olduğu için iç tüylü hücreleri sesin şiddetli titreşiminden kurtulur. Hafif veya orta dereceli 
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bir ses uyarısı olduğunda dış tüylü hücreler devreye girer. Gezen dalgalar tarafından uyarıldıklarında dış 
tüylü hücreler duvarlarındaki kas proteinleri sayesinde aktif olarak büzüşerek ve kısalarak tepki verirler. 
Sonuçta hem Reissner membranına hem de baziler membrana bağlı olduklarından membranöz labirent 
üzerinde ek bir kayma hareketi üreterek, hareket dalgasını güçlendirirler ve bu güçlendirilmiş hareket iç 
saç hücrelerine iletilir. Baziller zarın hareket miktarı az olduğunda dış tüylü hücrelerin katkısı eklenir, 
eğer hareket miktarı büyükse dış tüylü hücreler hâlihazırdaki harekete bir şey eklemez. 

Baziller membran, tonotopik özellikli olup, tabandan tepeye değişen sertliği ve kütlesi nedeniyle, koklea-
da ilk frekans analizi yeridir. Yüksek frekanslı sesler, kokleanın stapes yakınında, “tabanında” maksimum 
aktivasyon sağlarken, düşük frekanslı sesler baziller membranın apikal bölümlerini aktive eder.(17) Biyo-
mekanik çalışmalarda koklea kıvrımlanması yok sayılıp, düz, tek odalı, iki odalı veya üç odalı içi sıvı ile 
dolu bir tüp olarak şematize edilir (Şekil 1).(15) İnsan ve hayvan kokleasının anatomik yapısı, solid ve sıvı 
içeriklerinin mekanik özellikleri gibi nedenlerden kaynaklanan karmaşıklığını sadeleştirmek için pasif 
ve aktif süreçler başlığında birçok modelleme öne sürülmüştür. 

Pasif modeller: Helmholtz’un rezonatör teorisine göre bazal membranın enine lifleri etkisi altında kal-
dığı gerilimin sonucunda piyanonun telleri gibi tepki verir. Bu teoriye göre kokleanın belli bölgeleri 
belli frekanslara yanıt vermektedir. Teorinin zayıf tarafı ise uyarının kesilmesi sonrası uzun çınlama sü-
releridir. Yürüyen dalgalar (traveling waves) teorisi: Bu teori koklea içindeki dalga hareketine dayanır. 
Burada da dalgalar belli bir frekans için belirli bir yerde maksimum genliğe sahiptir. Tek boyutlu model 
(one-dimensional model): Sıvı hareketinin tek boyutlu olduğu faraziyesine dayanır. Kokleadaki mekanik 
ve sinirsel ölçümlerin bu model ile uyuşmayan dağılım gösterdiği, geometri, sertlik, akışkanlık ve dan-
site gibi parametrelerin dahil edildiği çalışmalara göre çok geride kaldığı gibi itirazlar mevcuttur.(18) İki 
boyutlu model: Kısa dalga boyu davranışının hesaba katılması ve bazal membran fizyolojik özelliklerine 
daha yakın sertlik ölçütünde elastik bölümün kabul edilmesine dayanır. İki boyutlu modellerde başlıca, 
sıvı hareketini düzenleyen Navier-Stokes, akışkan hareketleri süreklilik denklemi, elastik bölüm hare-
ketini düzenleyen anizotropik levha denklemi ve Laplace denklemleri kullanılır. Sıkıştırılamaz sıvı için 
yer değiştirme potansiyeli ϕ Laplace denklemini karşılamalıdır. ϕ,xx + ϕ,zz = 0 şeklinde formüle edilir, (x, 
bölme boyunca olan mesafe, z, bölmeye dik olan mesafe, virgüller-kısmi türevler) bu modelde sıvı viz-
kositesi önemlidir. Üç boyutlu model: Visköz sıvı hareketinin değişik deneysel ve matematiksel hesapla-
malarla dâhil edildiği modeldir. Günümüzde birçok laboratuarda BT kesitlerinden faydalanılarak gerçek 
geometri elde edilebilmektedir. 

Aktif modeller: Normal işitmenin, kulağa ulaşan ses enerjisinin büyük ölçüde arttırıldığı, aktif bir süreç 
olduğu saptamasına dayanan modellemedir. Bazal membran maksimum amplitüt bölgesinde doğrusal 
olmayan davranışların varlığı nedeniyle pasif modellerin yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Günümüzde, 
aktif koklear amplifikasyon işleminin kritik olarak kokleada lokal olarak hareket ettiği düşünülen dış 
tüylü hücrelerin aktifleşip enerjiyi tekrar siteme aktararak bazal membran titreşimini arttırmasıyla ger-
çekleştiği bilinmektedir.(12) Dış tüylü hücrelerin seyrek afferent innervasyona sahip olmaları nedeniyle, 
bir motor fonksiyonuna hizmet ettikleri, aynı zamanda bu hücrelerin genişleme ve daralma şeklinde 
bir elektromotiliteye sahip oldukları gösterilmiştir.(2) Tüylü hücre demetinde dönüşüm (transdüksiyon), 
stereosilya demetinin bir saç hücresi üzerindeki uyarıcı yönde yer değiştirmesiyle stereosilyanın içinde 
iyon kanallarının açılıp hücre içi potansiyelininin azalmasıyla depolarizasyona, bunun sinir uyarımına 
ve dış tüylü hücrede hücre uzunluğunun azalmasına neden olmasıyla gerçekleşir. Memelilerde işitme 
sisteminde dış tüylü hücre hareketliliğin oluşması için prestinin gereklidir.(3)
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İleri itme/geri çekilme modeli (push-forward/pull-backward active model): Eğimli dış tüylü hücreler, 
parmaksı çıkıntılar ve retiküler lamina Deiters çubuğu ile bazal membrana bağlanan sert bir üçgen yapı 
oluşturur. Stapes mesafesinden aşağı doğru olan bir kuvvet bazal membranın ilgili kısmında bir kaymaya 
neden olur. Transdüksiyon işlemi boyunca, dış tüylü hücrelerdeki genişleme neticesinde bazal membran 
üzerinde belirli bir mesafede aşağı inme gerçekleşir. Buna “ileri itme” veya “pozitif ileri besleme” denir. 
Dış tüylü hücre genleşmesinin kuvveti hücre uçlarında eşittir ve zıttıdır. Dış tüylü hücrenin bir birim 
kayması, o noktada bağlanan parmaksı çıkıntıda bir gerilime ve Deiters çubuğunda yukarı doğru bir 
kuvvete neden olur. Buna da “geri çekilme” veya “negatif geri besleme” denir. Bazal membrana (BM) 
etki eden toplam kuvvet (FBM), BM’nin her iki tarafındaki sıvı için akışkan kuvvetinin ( ) iki katıdır ve 
Deiters çubuklarından geçen dış tüylü hücre kuvvetinin( ) toplamıdır.  Küçük gen-
likler için, transdüksiyon ve dış tüylü hücre hareketliliğinin doğrusal olması nedeniyle hücre kuvveti BM 
üzerindeki toplam kuvvetle orantılıdır. Yukarıdaki belirtilen ve burada değinilmeyen diğer denklemler 
neticesinde kazancın, 0’dan 20 dB’e kadar değiştiği belirtilmektedir.(18) İç tüylü hücreler yukarıda tektorial 
membrana bağlı olmadığından hücre uyarılması akışkan hareketi iledir.

İşitmenin iç kulak kısmı her ne kadar bu modeller ve formüllerle açıklanmaya çalışılsa da, gerçekte du-
rum daha karmaşıktır. 

Kaynaklar
1. Areias B, Santos C, Natal Jorge RM et al: Finite element modelling of sound transmission from outer to inner ear. Proc Inst Mech Eng H 230: 

999-1007, 2016.
2. Brownell WE, Bader CR, Bertrand D, et al: Evoked mechanical responses of isolated cochlear outer hair cells. Science 227: 194-196, 1985.
3.	 Dallos	P:	Cochlear	amplification,	outer	hair	cells	and	prestin.	Curr	Opin	Neurobiol	18:	370-376,	2008.
4.	 Fastl	H,	Zwicker	E:	Psychoacoustics:	Facts	and	Models,	Springer,	Berlin,	2007,	pp	110-121.
5.	 Feng	B,	Gan	R.Z:	Lumped	parametric	model	of	the	human	ear	for	sound	transmission.	Biomechan	Model	Mechanobiol	3:	33-47,	2004.
6.	 Ferreira	A,	Gentil	F,	Tavares	JM:	Segmentation	algorithms	for	ear	image	data	towards	biomechanical	studies.	Comput	Methods	Biomech	

Biomed Engin 17: 888-904, 2014.
7.	 Ferris	P,	Prendergast	PJ:	Middle-ear	dynamics	before	and	after	ossicular	replacement.	J	Biomech	33:	581-590,	2000.
8.	 Funnell	WR,	Laszlo	CA:	Modeling	of	the	cat	eardrum	as	a	thin	shell	using	the	finite-element	method.	J	Acoust	Soc	Am	63:	1461-1467,	1978.
9.	 Funnell	WR,	Laszlo	CA:	A	critical	review	of	experimental	observations	on	ear-drum	structure	and	function.	ORL	J	Otorhinolaryngol	Relat	Spec	

44: 181-205, 1982.
10.	Gan	RZ,	Feng	B,	Sun	Q:	Three-dimensional	finite	element	modeling	of	human	ear	for	sound	transmission.	Ann	Biomed	Eng	32:	847-59,	2004.
11.	Gyo	K,	Aritomo	H,	Goode	RL:	Measurement	of	the	ossicular	vibration	ratio	in	human	temporal	bones	by	use	of	a	video	measuring	system.	

Acta	Otolaryngol	103:	87-95,	1987.
12.	Hudspeth,	AJ:	Making	an	effort	to	listen:	mechanical	amplification	in	the	ear.	Neuron	59:	530-545,	2008.
13.	Kanlıkama	M.	İşitme	Fizyolojisi.	İçinde:	Çelik	Ö	(Ed).	Otoloji	ve	Nöro-otoloji,	Elif	Ofset,	İstanbul,	2013,	S	59-84.
14.	Koike,	T,	Wada	H,	Kobayashi	T,	et	al:	Finite-element	method	(FEM)	analysis	of	human	middle-ear.	Proceedings	of	the	ARO	Meeting,	8:	778,	

1996.
15. Kolston PJ, Ashmore JF: Finite element micromechanical modeling of the cochlea in three dimensions. J Acoust Soc Am. 99: 455-67, 1996.
16.	Merchant	SN,	Ravicz	ME,	Rosowski	JJ:	Acoustic	input	impedance	of	the	stapes	and	cochlea	in	human	temporal	bones.	Hear	Res	97:	30-45,	

1996.
17.	Robles	L,	Ruggero	MA:	Mechanics	of	the	mammalian	cochlea.	Physiol	Rev	81:	1305-1352,	2001.
18.	Steele	CR,	Puria	S.	Biomechanics	Principles	and	Practices.	CRC	Press,	Florida,	2014,	pp	110-112.
19.	Volandri	G,	Puccio	FD,	Forte	P,	et	al:	Model-oriented	review	and	multi-body	simulation	of	the	ossicular	chain	of	the	human	middle	ear.	Med	

Eng Phys 34: 1339-55, 2012.
20.	Wada	H,	Metoki	T,	Kobayashi	T:	Analysis	of	dynamic	behavior	of	human	middle	ear	using	a	finite	method.	J	Acoust	Soc	Am	92:	3157-3168,	

1992.



BÖLÜM

14
Kalbin Biyomekaniği

Cihangir Uyan

Kalp Debisi
Kalp debisinin tayini, kalp kateterizasyonunun temel ölçümlerinden birisidir. Kalp debisi dolaşımın ge-
nel durumu ve kaydedilmiş olan intrakardiyak basınçların doğru yorumu için lüzumlu bilgiyi verir. Kalp 
debisi dakikada litre olarak ifade edilir. Kalp debisi vücut yüzeyine bölünerek kardiyak indeks bulunur. 
Kardiyak indeks, farklı vücut yapısındaki kimselerde kalp debisini mukayese imkânı verdiği için, daha 
çok tercih edilir.

Kalp debisi 1) Fick metodu ile, 2) İndikatör dilüsyon metodu ile, 3) Vücut pletismografisi ve bunun aort 
basınç eğrilerinden türevi ile, 4) Biplan anjiografi tekniği ile (sistolik ve diyastolik ventrikül hacmi ölçü-
lür ve buradan atım hacmi, dolayısıyla kalp debisi bulunur), 5) Akciğerlerden inert bir gazın inhalasyonu 
ile kapiller akımın ölçülmesi suretiyle, 6) Radioizotopların kullanılmasına dayanan metotlarla, 7) Eko-
kardiografi, ballistokardiografi gibi kansız yöntemler ile ölçülebilir.

Fick metodu: Bu metod Fick prensibine dayanır. Buna göre, belli bir zaman biriminde pulmoner kapil-
lerlerden geçen kan miktarı, kalp debisinin bir ölçüsüdür. Bilindiği gibi, akciğer alveollerinin duvarların-
dan oksijen ve karbondioksidin diffüzyonu pulmoner kan akımına bağlıdır. Buna göre, belli bir zaman 
biriminde akciğerlerde tutulan oksijen miktarı ve akciğere gelmeden önceki kan (pulmoner arter kanı) 
ile akciğeri terk eden kanın (sol atriyumdaki ya da arter sistemindeki kan) içindeki oksijen konsantras-
yonlarının farkı bilindiği takdirde, pulmoner kan akımı ölçülebilir. 

Fick metodu ile kalp debisini bulmak için:
Bazal şartlarda bir dakikada oksijen sarfiyatı santimetre küp cinsinden tayin edilir. Bunun için bir bazal 
metabolizma cihazı kullanılır. Ancak, kalp kateterizasyonu sırasında arka arkaya (meselâ egzersizden 
önce ve sonra, yahut verilen bir ilaçtan önce ve sonra) kalp debisi ölçümleri için ekspirasyon havası ör-
nekleri Douglas torbaları içinde toplanır, Haldane cihazında analizleri yapılır ve Tissot spirometresinde 
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ölçülerek oksijen sarfiyatları bulunur. 2) Arter kanının oksijen satürasyonu brakial ya da femoral arter-
den alınan kan örneklerinde tayin edilir. 3) Karışık ven kanının satürasyonu pulmoner arterden alınan 
kan örneğinde tayin edilir.

Oksijen satürasyonları Van Slyke’in manometrik metodu ile tayin edilir. Ancak, oldukça zaman alıcı bu 
metot yerine, bugün kalp kateterizasyonu laboratuarlarında sonuçları hemen veren oksimetreler kulla-
nılmaktadır. Oksijen satürasyonları bulunduktan sonra, arter kanında ve karışık venöz kandaki oksijen 
hacimleri hesaplanır ve arteriovenöz oksijen farkı ml/L cinsinden bulunur. Bunun için hastanın hemog-
lobin miktarını bilmek lâzımdır. Mesela hastanın arter kanındaki oksijen satürasyonu %95, karışık venöz 
kandaki oksijen satürasyonu %15, hemoglobin miktarı ise %15 olsun. Bir gram hemoglobin 1,34 ml 
oksijen bağlayabildiğine göre, bu şahsın 1 litre kanının oksijen bağlama kapasitesi:

15x1,34x10 = 201 ml/L’dir.

Buna göre, hastanın arter kanında, oksijen satürasyonu %95 olduğuna göre 0,95x201= 190,95 ml/L oksi-
jen; ven kanında, oksijen satürasyonu %75 olduğuna göre, 0,75x201=150.75 ml/L oksijen vardır. Arteri-
ovenöz oksijen farkı da 190.50-150.75=39.75 ml/L’dir. 

İndikatör Dilüsyon Metodu: Bilinen bir miktarda boya (indikatör) bir kateter vasıtasıyla ve bolus şeklinde 
umumiyetle sağ atriuma zerk edilir ve bu boyanın konsantrasyonu, dolaşım sisteminin uzak bir yerinde-
ki arter kanında (brakial arter, femoral arter) ölçülür; Sağ atriyuma verildikten sonra dolaşıma karışan 
boya konsantrasyon eğrisi, brakial (veya femoral) arterden bir küvet dansimetresi ile, ya da kulak meme-
sinden uygun bir oksimetre ile kaydedilir. Bu kaydedilen eğrilere “zaman-konsantrasyon” eğrileri (yahut 
boya dilüsyon veya indikatör dilüsyon eğrileri) adı verilir. İndikatör olarak birçok boyalar (Evans blue, 
indigo carmine, cardio-green, Coumassie-blue gibi) kullanılmıştır. Küvet dansimetresi ile kayıt için en 
çok kullanılan cardio-green (indocyanine yeşili)’dir. Kulak memesinden kayıtta kullanılan oksimetre için 
ise Coumassie-blue (Coumassie mavisi) kullanılır. İndikatör olarak boyalardan başka, hidrojen, askorbik 
asid, sıcak yahut soğuk fizyolojik serum, azot protoksid ve radyoaktif gazlar da kullanılabilir.

Normal ve Anormal Kalp Debisi
Bazal şartlarda (20°C’deki bir odada en az 12 saatten beri istirahat halinde sırtüstü yatan bir şahısta) kalp 
debisi 4,25-7 L/dak, ortalama 5,3 L/dak’dır. Bu şartlarda kalbin atım hacmi 70-80 ml’dir. Kardiak indeks 
ise 2,5-4,2 L/dak/m2 (ortalama 3,2 L/dak/m2)’dir. Atım hacmi indeksi (“stroke index”) 42,5 ml/m2’dir. 
Kardiak indeks çocuklarda biraz yüksektir, yaş ilerledikçe azalır. Kalp debisini başlıca, sağ kalbe dönen 
venöz kan miktarı, otonomik sinir sistemi ve periferik oksijen ihtiyacı kontrol eder. Kalbin sağ tarafına 
dönen kan miktarı o şekilde düzenlenir ki, bu dönen venöz kan miktarı daima sol ventrikülün arter 
sistemine attığı kan miktarına (sol ventrikül debisine) eşittir. Sağ kalbe dönen venöz kan, kan hacmi-
nin büyük bölümünü taşıyan kapasitans venlerin tonusundaki değişiklikler ile düzenlenir. Bu kapasitans 
venlerin tonüsündeki artma yahut azalma, sağ atrium ve sağ ventriküle dönen kan miktarına ve dolayı-
sıyla ventrikül debisi üzerine büyük etki yapar. Vücutta dolaşan kan miktarının artması yahut azalması, 
eğer kapasitans venlerin tonusundaki uygun değişikliklerle kompanse edilmezse, sağ kalbe dönen kan 
miktarında ve kalp debisinde artma yahut azalmaya sebep olur.

Bu sebepten, fazla transfüzyon yapılması (sıvı, kan) halinde, başlangıçta kalp debisi kısa bir süre için 
artar, fakat daha sonra kapasitans venlerin kompansatuar genişlemeleri sonucu sağ kalbe dönen venöz 
kan miktarı azalır, dolayısıyla kalp debisi başlangıç seviyesine düşer. Kronik kalp yetersizliği bulunan 
kimselerde böbreklerden sodyum ve su tutulmasının artması neticesi, dolaşan kan hacmi de artar. Buna 
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paralel olarak kapasitans venlerin tonusunda artma husule gelir. Bu suretle merkezi dolaşımda artmış 
olan kan hacmi, sağ ve sol ventriküllerin doluş hacmini ve doluş basıncını arttırarak, Frank-Starling ka-
nununa uygun şekilde, atım hacmini ve kalp debisini devam ettirmeye çalışır. Bundan dolayı, sağ kalbe 
dönen venöz kan miktarı normalde ve hastalık hallerinde kalp debisini kontrol eden çok önemli bir fak-
tördür. Bu venöz dönüşü de venöz kapasitans damarların tonusu ve kan hacmi düzenler. Otonomik sinir 
sistemi, kalp atım sayısı, miyokard kontraktilitesi ve vazomotor tonus üzerine yaptığı etkilerle kalp de-
bisinin önemli bir düzenleyicisidir. Genel olarak parasempatik tonus istirahatte sempatik tonusten faz-
ladır. Karotis masajında ise parasempatik tonus çok artar, bunun sonucu kalp atım sayısı ve atriumların 
kontraktilitesi azalır. Parasempatik sistem ventriküllerin kontraktilitesine etki yapmaz. Egzersiz halinde 
ve diğer sempatik stimülasyon hallerinde kalp atım sayısı artar. Sempatik stimülasyon ayrıca, miyokard 
liflerinin kısalma hızını, yani kontraktilitesini ve periferik damar tonusunu arttırır. Bu suretle miyokard 
kontraktilitesinin artması atım hacmini, periferik damar tonusunun artması da sağ kalbe venöz dönüşü 
ve dolayısıyla atım hacmini ve kalp debisini arttırmış olur. Sempatik sistemin, kalp atım sayısını, miyo-
kard kontraktilitesini ve venöz kan dönüşünü arttırması kalp debisini yükselten önemli etkileridir.

Genel olarak kalp debisi periferik dokuların oksijen ihtiyaçlarına göre değişmeler gösterir. Bölgesel do-
laşımın kontrolü, oksijen ihtiyacında olan bir organa kalp debisinin sevk edilmesi ile sağlanır. Egzersiz 
halinde, çalışan kaslara giden kan akımı artar, splanik sahaya ve böbreklere giden kan akımı azalır. Kalp 
debisinin düşük bulunduğu kalp yersizliklerinde deriye, kaslara ve splanik damar yatağına giden kan 
miktarı azalır. Kalp debisi çok düşerse böbreklere ve beyne giden kan miktarı da düşer. Bu sebeple böl-
gesel kan akımının düzenlenmesi değişik şartlar altında, çeşitli vücut faaliyetleri esnasında, dokuların 
oksijen ihtiyacını karşılamakta çok önemli rol oynar.

Kalp debisi, şahıs ayakta durduğunda daha az, yattığı zaman daha fazladır. Bunun sebebi, kanın ayakta 
iken alt ekstemitelerin damar sisteminde göllenmesi ve sağ kalbe dönen venöz kan miktarının azalma-
sıdır. İnspiriyumda nefesin tutulması kalp debisinin azalmasına sebep olur. Kanamalar, bilhassa arteriel 
kanamalar, kalp debisinin ve atım hacminin akut olarak düşmesine yol açar.

Düşük kalp debisi ile birlikte bulunan hastalıklar: Hipotansiyon, şok, paroksismal taşikardiler, taşiaritmi 
komplet, miksödem, konstriktif perikardit, akut epanşmanlı perikardit ve kalp tamponadı, tam atrio-
ventriküler (AV) blok ve diğer ağır bradikardiler, valvüler kalp hastalığı (bilhassa aort stenozu ve mitral 
stenozu), konjestif kalp yetersizliğidir.

Kalp debisini yükselten sebepler: Heyecan, korku, egzersiz, gebelik, sıvı alınması, intravenöz infüzyonlar, 
çevre ısısının 30°C’nin üzerine çıkması, yükseklere çıkmak, hipervantilasyon, hiperkapni gibi durumlar 
kalp debisini arttırırlar. Sindirim de kalp debisini arttıran önemli bir faktördür. Yemek yenilmesinden 1 
saat sonra kalp debisi %30-40 oranında artar ve bu artış 3 saat kadar devam eder. Koroner kalp hastalık-
larında, yemeklerden sonra, heyecan, korku ve egzersiz hallerinde anjina pektorisin başlamasının sebebi 
bu sırada kalp debisinin artmış olmasıdır.

Yüksek kalp debisi ile birlikte bulunan hastalıklar: Ateş, hipertiroidi, anemi, arteriovenöz fistüller, Beri-
beri, akciğer amfizemi, Paget hastalığı (osteitis deformans) ve Albright hastalığı (osteitis fibrosa dissemi-
nata, displasia fibrosa).
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Şantların Tayini ve Hesaplanması
Şantların tayini: Bunun için iki ana metot kullanılır: 1) Oksijen satürasyon metodu, 2) İndikatör dilüsyon 
metodları; bunlar da boya dilüsyon eğrileri, “hidrojen-platin” elektrot yahut inert gazların inhalasyonu-
dur.

Oksijen satürasyonlarının ölçülmesi metodu ile sağ kalp kateterizasyonu sırasında ana pulmoner arter 
ve iki dalından, sağ ventrikülün çıkış, orta ve giriş bölgelerinden, sağ atriumun alt, orta ve üst bölüm-
lerinden, vena kava superior ve inferiordan kan örnekleri alınarak oksimetre ile oksijen satürasyonları 
ölçülür. Normalde en yüksek venöz oksijen satürasyonu %80 ve en düşük arteriel oksijen satürasyonu da 
%90’dır. Birbirini takip eden iki boşluğun oksijen satürasyonları farkı %5’ten fazla ise sol-sağ şant düşü-
nülmelidir. Meselâ, sağ atriumda ortalama oksijen satürasyonu %75, sağ ventriküldeki ortalama oksijen 
satürasyonu %85 ise ventriküler seviyede sol-sağ şant var demektir. Ancak sol-sağ şant çok küçükse 
(pulmoner debi/sistemik debi <1,5 ise), oksijen satürasyonları normal sınırlarda bulunabilir. Sağ-sol şant 
varlığında arteriel oksijen satürasyonu %90’ın altında bulunur, klinik olarak santral siyanoz bulunan-
larda arteriel oksijen satürasyonu %85 ve altına düşer. İki taraflı (bidireksiyonel) şantlarda sol-sağ şant 
seviyesinde oksijen satürasyonu önceki örneklerden daha yüksek, arteriel oksijen satürasyonu da %90’ın 
altında bulunur. İndikatör dilüsyon metodu ile şantın yerini tayin için sağda sırasıyla vena kavadan baş-
layarak boya (mesela indocyanine yeşili) sağ atriuma, sağ ventriküle ve ana pulmoner artere verilir. Aynı 
zamanda brakial arterden (yahut kulak memesinden) indikatör dilüsyon eğrisi kaydedilir. İndikatör di-
lüsyon eğrisinde erken bir resirkülasyon tepeciği sol-sağ şantı gösterir.

Sağ-sol şant mevcudiyetinde şant seviyesinden alman indikatör dilüsyon eğrisinin gözükme zamanı 
daha erkendir ve eğrinin başlangıcında primer tepeden önce bir hörgüç görülür.

İki taraflı şantlarda (bidireksiyonel) indikatör dilüsyon eğrisi, sol-sağ ve sağ-sol şantın müşterek özelli-
ğini gösterir.

“Hidrojen-platin” elektrot metodu: Bunun için ucunda platin elektot bulunan bir kateter kullanılır. Bu 
kateterin ucu sırasıyla, vena kava superior ve inferiora, atriuma, sağ ventriküle ve ana pulmoner artere 
yerleştirilir ve hastaya her defasında, bir hidrojen tüpünden bir nefes hidrojen inhale ettirilir. Normal 
kimselerde, inhale edilen hidrojen akciğerlerden pulmoner venlere, oradan sol kalbe geçer ve vücut ka-
pillerlerini dolaştıktan sonra ven kanı ile sağ kalbe geldiğinde, bir indikatör dilüsyon eğrisi çizmiş olur. 
Sol-sağ şant mevcudiyetinde hidrojen iyonları şant seviyesinde sağ tarafa geçerek (mesela atrial septal 
defektte, sol atriumdan sağ atriuma geçerek) erken bir şant eğrisi çizer.

Yine platin elektrot kullanılarak askorbik asitle hem sol-sağ, hem de sağ-sol şantların yerleri tayin edi-
lebilir.

Şantların Hesaplanması: Burada Fick prensibi kullanılır. Bunun için sistemik kan akımı (Qs) ve pulmoner 
kan akımı (QP) ölçülür.

Qs (L/dk):                    Oksijen tüketimi (ml/dk),                             

Sistemik arteryel O2 miktarı (ml/L) - karışık venöz kan O2 miktarı (ml/l)

Qp (L/dk):                       Oksijen tüketimi (ml/dk),                          

Pulmoner venöz O2 miktarı (ml/L) - pulmoner arteryel O2 miktarı (ml/L)
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Eğer bir pulmoner vene girilmemişse, sistemik arteriel oksijen muhtevası pulmoner venöz oksijen muh-
tevası yerine alınır. Ancak bu takdirde sistemik arteriel oksijen satürasyonu %95 veya üzerinde olmalı-
dır. Sistemik arteriel oksijen satürasyonu %95’ten az ise, sağ-sol şant ihtimali bertaraf edilmelidir. Eğer 
sağ-sol şant varsa, bu takdirde pulmoner venöz oksijen miktarı, oksijen satürasyonu %97 kabul edilerek, 
hesaplanmalıdır. Arter kanının desatürasyonu sağ-sol intrakardiak şanta bağlı değilse (meselâ akciğer 
hastalığı sebebiyle sistemik arter satürasyonu düşükse), o zaman Qp hesaplanmasında ölçülen sistemik 
arter O2 miktarı kullanılır. Karışık ven kanı O2 satürasyonu, şant seviyesinden hemen evvelki kalp boş-
luğunda tayin edilmiş olan ven kanı O2 satürasyonudur. Şant sağ atrium seviyesinde ise karışık ven kanı 
oksijen satürasyonu:

3 x V. kava superior O2 miktarı + 1 x V. kava inferior O2 miktarı,

4
olarak hesaplanır.

Vena kava superior ve inferior oksijen satürasyonlarının basitçe alınacak ortalamalarının doğru olmadığı 
gösterilmiştir. Bu formüllerden (Qs ve Qp) şant miktarı hesaplanır.

Sol-sağ şant miktarı (L/dak) -Qp-Qs (L/dak) Sağ-sol şant miktarı (L/dak) = Qs-Qp (L/dak) Bidireksiyo-
nel şantlar da daha karışık formüller kullanılarak hesaplanabilir.

Yetersizlik Kan Akımlarının Hesaplanması
Aorta veya mitral kapak yetersizliklerinde, önce anjiografik olarak sol ventrikül atım hacmi (sol ventri-
kül atım hacmi = sol ventrikül diyastol sonu hacmi-sol ventrikül sistol sonu hacmi) hesaplanır. Ayrıca, 
Fick metodu ile kalbin dakika hacmi (kalp debisi) hesaplanır ve kalp atım sayısına bölünerek atım hacmi 
bulunur. Anjiografik olarak hesaplanan atım hacmi ile Fick metodu ile bulunan atım hacmi arasındaki 
fark regürjitan kan akımına aittir. Aort ve mitral kapak yetersizlikleri birlikte olursa bu ölçüm yapılamaz. 
Koroner sinüs akımı termodilüsyon tekniği ve koroner sinüs kateterizasyonu ile tayin edilebilir.

Vasküler Rezistans (Damar Direnci)
Poisseuille kanununa göre bir borudaki direnç, borunun iki noktası arasındaki ortalama basınç farkının, 
borudaki su akımına bölünmesi ile hesaplanır. Sistemik dolaşımın periferik damarları ve bir dereceye 
kadar da pulmoner dolaşıma ait damarlar, otonomik sinir sistemi ve hormonların kontrolü altındadır. 
Bu sebepten vasküler rezistans hastanın hemodinamik durumuna tâbidir. Sistemik vasküler rezistans 
esansiyel, renal ve bütün diğer hipertansiyonlarda artar. Pulmoner vasküler rezistans başta mitral ste-
nozu olmak üzere pulmoner venöz basıncı arttıran hastalıklarda yükselebilir. Pulmoner hipertansiyon 
durumlarında vazokonstrüksiyon derecesini öğrenmek için pulmoner vasküler rezistansın ölçülmesi ol-
dukça önemli bir yardımcı metottur. Vasküler rezistans, rezistans ünitesi (mmHg/L/dak) yahut mutlak 
ünite (din/sn/cm-5) ile ifade edilir. Buna göre:

Pulmoner damar direnci: PA basıncı (mean)(mmHg) - PV basıncı (mean) (mmHg),

Pulmoner kan akımı (L/dk)

Pulmoner damar direnci, ana pulmoner arter ile pulmoner ven yatağı arasındaki direnci ifade eder. Pul-
moner venöz basınç, pulmoner arteryel “wedge” basıncına (pulmoner venöz kapiller basınca) eşittir. 
Eğer şant yoksa, pulmoner kan akımı da sistemik kan akımına eşittir. Normalde pulmoner damar direnci 
2,5 rezistans ünitesi (2,5 mmHg/L/dk ya da 200 din/sn/cm-5)’dir.



Biyomekaniğin Temelleri 118

Total Pulmoner Rezistans: PA basıncı (mean)(mmHg) - LV diyastolik basıncı (mean)(mmHg),

Pulmoner Kan Akımı

Total pulmoner rezistans, ana pulmoner arter ile sol ventrikül arasındaki direnci gösterir. Normalde en 
fazla 3,5 rezistans ünitesi (3,5 mmHg/L/dk) ya da 280 din/sn/cm-5’dir.

Total Sistemik Rezistans:            Arter Basıncı (mean)(mmHg),          

Sistemik Kan Akımı (L/dk)

Arter basıncı ortalaması (mean) kateter esnasında elektronik olarak kaydedilir, yahut hesaplanır. (Arter 
basıncı ortalaması (mean) = diyastolik basınç + 1/3 nabız basıncıdır). Total sistemik rezistans en çok 20 
rezistans ünitesi (20 mmHg/dak) ya da 1600 din/san/cm-5’dir.

Eğer yukarıdaki formüllerde kullanılan pulmoner kan akımı ve sistemik kan akımı L/dak yerine L/dak/
m2 olarak (kardiak indeks) yazılırsa, rezistans indeksleri elde edilir. Bunların normalleri yukarıda bildi-
rilenlerin iki katıdır (Pulmoner arteriel rezistans indeksi 2x2,5 mmHg/ L/dak; Total pulmoner rezistans 
indeksi: 2x3,5 mmHg/L/dak; Total sistemik rezistans indeksi 2x20 mmHg/L/dak’dır).

Damar İçi Basınçlar
Kalbin boşluklarında ve büyük damarlarındaki basınçlar bir “catheter transducer” sistemi ile ölçülür. 
Boşluk içindeki kalp kateterinin ucu, kateterin içindeki fizyolojik serum vasıtasıyla, “transducer” ile te-
mas halindedir. Kateterin ucundaki en ufak basınç değişiklikleri kateterin içindeki sıvı sütunu tarafın-
dan “transducer”e, oradan da kaydedici cihaza (recorder) intikal eder. Böylece kalp ve büyük damarlar 
içindeki basınç değişiklikleri ve bunların ortalamaları kaydedilir. Bu basınç traselerinin şeklini ve basınç 
yüksekliklerini bu “catheter transducer” sisteminde husule gelen birçok faktörler etkileyebilirler; meselâ, 
kateter ucunun hareketi, kateter içindeki sıvıda hava kabarcıklarının kalması gibi. 

Sağ atrium basınç eğrisi iki büyük pozitif dalgadan ibarettir. Bunlar “a” ve “v” dalgalarıdır. “a” dalgası 
atrial sistole aittir ve EKG’deki P dalgasının sonunda husule gelir, “a” dalgasının tepesinden sonra basınç 
düşer, eğride bir iniş (x inişi) görülür. Bu sırada küçük pozitif bir dalga (“c” dalgası) görülür ki triküspid 
kapağın kapanmasına ve sağ ventrikülün izovolümetrik kontraksiyon fazına tekabül eder. Triküspid ka-
pağı tamamen kapanmış olmasına rağmen, atrium diyastolüne bağlı olarak, bu küçük “c” dalgasından 
sonra da sağ atrium basıncı düşmeğe devam eder. “x” inişi en dip noktasına vardıktan sonra, sağ atriuma 
periferik venöz kanın doluşu neticesi basınç eğrisi yükselmeye başlar. Sağ ventrikül sistolü sırasında hu-
sule gelen bu pozitif dalgaya “v” dalgası denir. Bu dalga triküspid kapağının açılmasından hemen önce 
tepe noktasına varır. Triküspid kapağın açılmasından sonra sağ atrium içinde basınç süratle düşer ve sağ 
atrium basınç eğrisi “y” inişini çizer. Bu “y” inişinden sonra sağ atrium içindeki basınç sağ ventrikül için-
deki basınca eşit hale gelir ve ventrikül doldukça hafif bir yükselme kaydeder. Bu “a” ve “v” dalgalarının 
basınçları ölçülür ve sağ atrium ortalama (mean) basıncı elektronik olarak kaydedilir. Sağ atriumda “a” 
dalgası “v” dalgasından yüksektir. Eğer “v” dalgası “a” dalgasından daha yüksek bulunursa sağ ventrikül 
sistolü sırasında sağ atriumun anormal bir şekilde dolduğunu gösterir. Bu durum triküspid yetersizliğin-
de ve atrial septal defekt gibi hastalıklarda görülür. Triküspid stenozunda, ağır mitral ste- nozunda oldu-
ğu gibi, diyastolde sağ atrium ile sağ ventrikül basınçları arasında önemli bir fark (gradient) vardır, “y” 
inişi çok yavaştır ve çok yüksek bir “a” dalgası görülür. Konstriktif perikarditte ve restriktif kardiomiyo-
patilerde ortalama sağ atrium basıncı çok yükselmiştir ve sağ atrium basınç eğrisinin şekli karakteristik 
“M” ya da “W” görünümü almıştır.
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Sağ ventrikül basınç eğrisinin diastolik fazının başlangıcında, ventrikül doluşunun %60’ının vuku bul-
duğu “çabuk doluş periodu” ve bunu takiben ventrikül doluşunun %25’inden sorumlu “yavaş doluş 
periodu” görülür. En sonunda atrium sistolüne ait bir “a” dalgası görülür ki sağ ventrikül doluşunun 
%15’inden sorumludur. Diyastolde sağ atrium ve sağ ventrikül basınçları hemen hemen birbirine eşittir. 
Hemodinamik inceleme sırasında, sağ ventrikülün. sistolik ve “a” dalgasından hemen sonraki diyastol 
sonu basınçları ölçülür.

Çeşitli sebeplere bağlı sağ ventrikül yetersizliklerinde sağ ventrikül diyastol sonu basıncı yüksek bulu-
nur. Bilhassa restriktif kardiomiyopatilerde ve kronik konstriktif perikarditte sağ ventrikül diyastol sonu 
basıncı çok yüksek değerlere ulaşabilir. Restriktif kardiomiyopatilerde ve kronik konstriktif perikardit-
te sağ ventrikülün diyastolik volümü azaldığından ventrikül ancak ventrikülün “çabuk doluş periodu” 
esnasında (diyastolün ilk 300-400 msn’si içinde) dolabilir. Bu sırada sağ ventrikül basınç eğrisinde bir 
erken kalan kısmında ventrikül doluşu önlendiğinden diyastolik çöküntü (dip) görülür. Diyastolün geri 
ventrikül basınç eğrisi yüksek bir plato çizer. Ventrikül basınç eğrisinin diyastolün başında ani bir çö-
küntü ve diyastolün geri kalan kısmında yüksek bir plato çizmesi (dip and plateau) karekök (√) işaretine 
benzetilir. Kronik konstriktif perikarditte diyastolün başlangıcındaki çöküntü izoelektrik çizgiye hattâ 
altına kadar inebilir ve diyastolün geri kalan kısmındaki basınç sağ ventrikül sistolik basıncının üçte biri-
ni geçebilir. Bu hastalıkta sol ventrikül diyastolik basınç değeri ve basınç eğrisinin şekli de hemen hemen 
sağ ventrikülünkine eşit bulunur.

Pulmoner arter basınç eğrisinde sağ ventrikül ejeksiyonu sırasında husule gelen bir sistolik tepe görülür. 
Sağ ventrikül ejeksiyon fazı sonlanırken, pulmoner arter içindeki basınç düşer, sağ ventrikül içindeki 
basınç pulmoner arter içindeki basıncın altına düştüğü zaman pulmoner valvül kapanır ve pulmoner 
arter eğrisinde bir “incisura” husule getirir. Bu “incisura” dan sonra da pulmoner arter içindeki basınç 
düşmeye devam eder ve en düşük noktaya varır ki, buna pulmoner arterin diyastol sonu basıncı denir. 
Pulmoner arterin sistolik ve ortalama (mean) basınçları kaydedilir.

Pulmoner arterin ortalama (mean) basıncı pulmoner arteriel kapiller (sol atrium) ortalama (mean) ba-
sıncından daima yüksektir. Pulmoner arterin diyastol sonu basıncı ise, pulmoner vasküler direnci nor-
mal kimselerde, ortalama pulmoner arteriel kapiller (sol atrium) basıncına eşittir. Mitral yetersizliğinde 
ortalama sol atrium basıncı yüksektir, “v” dalgası çok yüksek ve “y” inişi çok süratlidir. Sol atrium basıncı 
geç diyastolde çok yavaş yükselir (diastasis) ve sol ventrikül diyastol sonu basıncına eşittir. Mitral steno-
zunda yine ortalama sol atrium basıncı yükselmiştir, “a” dalgası çok yüksektir, “y” inişi çok yavaştır, sol 
ventrikül diyastol sonu basıncı ile sol atrium diyastolik basıncı arasında devamlı bir basınç farkı (gra-
dient) vardır.

Sol ventrikül basınç eğrisinin şekli sağ ventrikülünkine benzer. Ancak basınçlar sağdakinden daha yük-
sektir. Sol ventrikül yetersizliğine sebep olan çeşitli hastalıklarda sol ventrikülün diyastol sonu basıncı 
yükselir. Restriktif kardiomiyopatilerde ve kronik konstriktif perikarditte sol ventrikül basınç eğrisi, sağ 
ventrikülünkine benzer değişiklikler gösterir.
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Klinik Biyomekanik Çalışma Yöntemi

Mustafa Özkaya, Teyfik Demir

Bilimsel araştırma yaparken başından sonuna kadar izlenmesi gereken pek çok aşama mevcuttur fakat 
bir konuyu araştırmak ve o konuda boşluklar bulmak başlamak için en iyisidir. Bundan sonra deneysel 
metotlar belirlenip uygulanarak veriler elde edilir ve yayın haline getirilebilir. Bu bölümde, biyomekanik 
çalışmanın araştırmadan yayına kadar nasıl yapıldığı alt başlıklar altında anlatılacaktır. Bölüm anlatı-
lırken genel olarak deneysel bir araştırma projesinin nasıl yürütülmesi gerektiği üzerinde durulacak ve 
biyomekanik çalışma ile ilgili özel prosedürlere yeri geldiğinde değinilecektir. Bu bölümde anlatılacak 
olan alt bölümler aşağıda Şekil 1’de verilmiştir ve biyomekanik çalışma yaparken izlenmesi gereken genel 
yolu göstermektedir. Verilen şemadaki yöntemler, biyomekanik çalışma yapmak isteyen araştırmacılara 
yardımcı olabilir.

Şekil 1: Bilimsel çalışma yöntemi.

Araştırma Konusunun Belirlenmesi
Konunun ve Problemin Tanımlanması
İlk olarak çalışma yapılmak istenen alan belirlenmelidir. Araştırmacının çalışacağı alan yalnızca kendi 
çalışma alanı ile sınırlı değildir. Yakın ya da farklı konular üzerinde de çalışma yapabilirler. Problemin 
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tanımlanması çalışmanın ana odağıdır. Bilimsel araştırmalar insanlık yararına karşılaşılan problemleri 
çözmek için yapılır. Çalışma için bir konu belirledikten sonra o alanda daha önceden cevaplanmamış 
sorular araştırılır. Bunun için detaylı bir literatür araştırması yapılmalıdır. Literatür araştırması, belirle-
nen konu ile ilgili olarak hangi soruların mevcutta cevabının olduğu, hangilerininse cevaplanmayı bek-
lediğinin bilinmesinde gereklidir ve bilimsel araştırmalarda en önemli aşamalardan biridir. Literatürde 
araştırma yaparken okunan makaleler arasında o alandaki boşluklara değinen çalışmalar olabilir. Pek 
çok araştırmacı çalıştıkları konudaki boşlukları yayınlarında belirtirler veya ileride yapılması gereken 
çalışmalar şeklinde bahsederler. Bu tip yayınların okunması problemin belirlenmesinde kolaylık sağlaya-
bilir. Bunun yanında derleme çalışmaları oldukça önemlidir. Konu ile oldukça ilgili olan bütün yayınları 
içerdiklerinden dolayı, araştırmacılar yeni bir çalışma konusu belirlerken çoğunlukla derleme çalışma-
larını da gözden geçirirler. Problem tanımlanırken önemli olan bir diğer nokta ise çalışmada kullanıla-
bilecek laboratuvar, fon vb. imkanların olup olmadığının farkında olunmasıdır. Bazı deneysel çalışmalar 
gelişmiş laboratuvar ortamlarını gerektirir ve oldukça maliyetli olabilirler.

Detaylı Literatür Araştırması Yapılması
Literatür araştırması için makale, kitap, sempozyum vb. bilimsel yayınların tarandığı pek çok arama 
motoru mevcuttur. Bu arama motorları kullanılarak bilimsel yayınlara erişilebilir. Literatür araştırması 
yapmak için öncelikle konu ile alakalı anahtar kelimeler belirlenmeli ve arama motorunda bu anahtar 
kelimeler ile tarama yapılmalıdır. Çoğu gelişmiş arama motorlarında anahtar kelimelerin yayının hangi 
bölümünde taranacağı kullanıcının kontrolüne bırakılmıştır. Tüm metinde tarama yapılabileceği gibi, 
yalnızca başlıkta veya başlık ve özette birlikte tarama yapılabilir. Bunların yanında, yıl, dergi, yazar vb. 
bilgileri de girilerek arama özelleştirilebilir. Araştırma yaparken anahtar kelimeleri yayının tamamında 
aramak pek uygun değildir çünkü bu kelimeler metinde alakasız bir yerde de kullanılmış olabilir. Bunun 
yerine başlık ve özetin içinde arama yapmak daha uygundur. Araştırmacı yayının başlığı ve özetine kısa-
ca göz atarak çalışmanın konu ile ilgili olup olmadığını rahatlıkla anlayabilir. Konu ile ilgili çok özel bir 
arama yapılıyorsa, yeri geldiğinde yalnızca başlıkta da arama yapılabilir. Araştırma yapılırken ulaşılan 
makalelerin hepsini okumak imkansızdır ve bir o kadar da gereksizdir. Araştırmacı eriştiği makaleler 
arasından alakasız olanları çıkartarak ve belirli kriterlere göre eleyerek ulaşmak istediği noktaya erişe-
bilmelidir. Bunun için eleme kriterleri belirlemelidir. Daha basit anlatmak için Şekil 2’de verilen arama 
kriteri şeması örnek gösterilebilir. Bu örnek aramada anahtar kelimeler başlık ve özet bölümlerinde ta-
ranmıştır. Burada erişilen makaleler, anahtar kelimeleri belirtilen bölümlerde içeren tüm çalışmalardır 
ve araştırmacının isteğine göre basım yılı baz alınarak ilkten sona doğru veya tam tersi şekilde sıralana-
bilir. Araştırmacı konunun zaman içerisinde gelişimini gözlemlemek veya ilk çalışmaları gözden geçir-
mek isterse bunları inceleyebilir. Fakat kimi dergilerde referans olarak gösterilecek çalışmaların, yakın 
zamanda basılmış olan makalelerden seçilmesi gibi bir kriter bulunmaktadır. Bu sebeple örneğin son beş 
yılda basılan makaleler dahil edilip daha eski makaleler araştırma dışı bırakılabilir. Böylece incelenecek 
makale sayısı azaltılmış ve yakın zamanda basılan makaleler seçilmiş olmaktadır. Bu aşamadan sonra 
başlıklara ve özete kısaca göz gezdirerek elemeler yapılır ve detaylı incelenecek makale sayısı azaltılır. 
Başlık ve özet incelemesinden sonra dahil edilen çalışmalar biraz daha detaylı incelenir. Bu aşamada 
metot kısmı önemlidir. Makalelerde anlatılan metot incelenerek daha seçici elemeler yapılır ve çalışma 
ile yakından ilgili olduğu düşünülen nihai makalelere erişilmiş olur. 
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Şekil 2: Literatür araştırmasında kullanılan arama kriterlerinin şematik bir gösterimi

Yukarıda bahsedilen araştırma metodu genel bir metottur ve her kullanıcı kendi kriterlerine göre tarama 
yapabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, araştırma yaparken incelenen makalelerden hatırlatıcı notlar 
alınmasıdır. Bu aşamada incelenen makaleler, yayın çalışmaları esnasında muhtemel referanslardır ve bu 
sebeple önem arz etmektedir. 

Problemin Revize Edilmesi ve Hipotezin Kurulması
Araştırmacılar yaptıkları literatür araştırması sonucu sıklıkla problemlerini güncelleme gereksinimi du-
yarlar. Problemin detaylı bir araştırmadan sonra netleşmesi ile hipotez kurulur. Hipotez, konu ile ilgili 
test edilebilir bir genelleme veya gözlemlenebilir bir durumdur. Kurulan hipotez, olayların neden sonuç 
ilişkisi içinde incelenebilmesine imkân tanımalıdır. Hipotezin kurulmasının ardından test edilebilmesi 
için bir çalışma planı oluşturulur ve bir sonraki aşamaya geçilir. 

Deney Metodunun Kurgulanması
Numune Sayısının Belirlenmesi
Deneysel çalışmalarda, test edilecek olan numune sayısının doğru belirlenmesi önemlidir. Yapılan de-
neylerden elde edilen sonuçların bir anlam ifade etmesi için istatistiksel analiz yapılacak yeterlilikte test 
numunesine ihtiyaç vardır. Bu sayı uygulanan deney yöntemine göre farklılık gösterebilir ve genelde 
standartlarla belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler genelde ortalama değer ve standart sapma ile 
ifade edilir. Standart sapma veri grubundaki ortalamadan sapmadır. Deneysel çalışmalarda, deney grup-
ları genelde işlem görmemiş (intakt) kontrol grubu ile karşılaştırılır. Bu deney gruplarında uygulanan 
operasyonun ya da işlemin etkisinin gözlemlenmesi bakımından gereklidir. 

Deney Yönteminin Belirlenmesi
Numune sayısının belirlenmesinin ardından uygulanacak deney yöntemi net bir şekilde tanımlanma-
lıdır. Genelde numune sayısı ve deney yönteminin belirlenmesi birlikte yapılır çünkü farklı deney yön-
temleri farklı sayıda test numunesi gerektirebilir. Bu aşamada yapılacak esas işlem çalışmanın türüne 
karar vermektir. Literatüre bakıldığında çalışmalar genellikle in vivo, in vitro ya da ex vivo olarak gerçek-
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leştirilmektedir. Kısaca bahsedilecek olursa, in vivo çalışmalar deneylerin tamamen canlı organizmalar 
kullanılarak gerçekleştirildiği çalışmalardır. Hayvan deneyleri ya da klinik çalışmalar bunun iki örneği-
dir. In vivo çalışmaların aksine in vitro çalışmalar biyolojik ortamından izole edilmiş organizma ya da 
dokular kullanılarak laboratuvar ortamında yürütülen çalışmalardır. Bu deneylerin daha detaylı ve rahat 
uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Havyan ya da insan kadavralarından alınan dokuların laboratuvar 
ortamında test edilmesi örnek olarak verilebilir. Ex vivo çalışmalar ise dokuların laboratuvar ortamında 
yapay çevre koşulları altında incelendiği çalışmalardır. Bu tip çalışmalar, sürekli kontrol altında tutulan 
ve en az seviyede değişikliğe izin verilen çevresel koşullar altında gerçekleştirilir. Ex vivo çalışmalar ge-
nelde dokunun ortamından alınmasından sonraki 24 saat içinde gerçekleştirilir. Bundan farklı olarak, 
in vitro çalışmalarda bu süre daha uzundur. Bunların yanında biyomekanik çalışmalarda kullanımı ol-
dukça artan sonlu elemanlar metodu da bir tercihtir. Sonlu elemanlar metodu, deneysel çalışmaların 
bilgisayar ortamında simülasyonunun gerçekleştirilebildiği nümerik bir yöntemdir ve deney yapmadan 
olası sonuçlar hakkında fikir edinilmesine imkân tanımaktadır. Biyomekanik çalışmalar genelde in vitro 
çalışmalardır. In vitro çalışmalarda hayvan ya da insan kadavra örnekleri kullanılabileceği gibi yapay ke-
mik modelleri de kullanılabilmektedir. İnsan kadavrasının temini zor ve pahalıdır, ayrıca saklanması ve 
taşınması da zahmetlidir.(5,10) Bu sebeple araştırmacılar yeri geldiğinde hayvan modellerine yönelmekte-
dirler. Yapılan çalışmalar, anatomik ve mekanik farklılıkların göz önünde bulundurulması koşuluyla hay-
van kadavralarının insan kemik modeli yerine kullanılabileceğini göstermektedir.(12,15-17) Bunun yanında 
sentetik malzemelerden üretilen kompozit yapay kemik modelleri de biyomekanik açıdan kadavraya 
yakın sonuçlar göstermesi ve her bir numunenin geometrisinin birebir aynı olmasından dolayı deneysel 
çalışmalarda kullanılmaktadır ve sonuçlarda tutarlılık sağlamaktadır.(4,5,7-9,18,19) Biyomekanik çalışmalarda 
sıklıkla yürütülen deneysel yöntemler basma, burma ve eğme yüklerinin statik veya çevrimsel olarak 
uygulandığı deney yöntemleridir. Bu bölümde bu yöntemler hakkında açıklayıcı kısa bilgi verilecektir.

Basma deneyi biyomekanik çalışmalarda en sık kullanılan deneylerin başında gelmektedir. İnsan iskelet 
sistemi günlük yaşamda sürekli basma yükleri altında olduğundan araştırmacılar biyomekanik çalışma-
larda bu durumu simüle etmek için basma deneyine başvururlar. Basma deneyi numunenin birbirine 
zıt iki ucu üzerinden malzemenin içine doğru ters yönlerde iki kuvvetin uygulandığı bir yöntemdir.(3) 
Basma deneyinde genellikle kuvvet yönünde malzeme kısalır, kuvvete dik yönde ise uzar. Numune düz 
iki yüzey arasına yerleştirilir ve bu yüzeyler üzerinden numuneye kuvvet uygulanır. Malzemenin yerleş-
tirildiği bu düz yüzeyler, deney numunesinin kare, dikdörtgen ya da silindirik vb. düzgün kesit alanına 
sahip olması durumunda kullanılmaktadır. Deney numunesinin omur, femur, humerus vb. gibi karışık 
geometrilere sahip olması durumunda ise numuneleri test cihazına uygun şekilde bağlamak için bu yü-
zeyler yerine farklı aparatlar kullanılmaktadır. 

Basma deneyi, malzemenin basma yükleri altında mekanik davranışının belirlenmesi amacıyla yapılır. 
Basma deneyi ile malzemeye ait basma ve akma dayanımı, elastik sınırı, deformasyon miktarı, basma 
elastik modülü veya katılığı belirlenir.(3) Numunenin bilinen düzgün bir kesit alanı da var ise numune 
üzerine binen gerilme ve gerinme değerleri de elde edilebilir. Basma deneyi malzemenin kalıcı hasara 
uğramadığı elastik sınır içinde yapılabileceği gibi malzemenin hasar ve kopma dayanımlarının belirlen-
mesi için malzeme hasarına kadar da yapılabilir. Basma deneyi genelde quasi-statik yükleme durumu 
altında gerçekleştirilir. Hareketli ve sabit yüzeyler arasına yerleştirilmiş numuneye, hareketli çenenin 
sabit bir hızda ilerlemesiyle yük uygulanır ve yük değeri yük hücresi (load cell) yardımıyla okunur ve 
kaydedilir (Şekil 3a). Düzgün kesit alanına sahip olmayan numuneler içinse çeşitli bağlama aparatları 
kullanılarak numuneler cihaza bağlanır ve deneyler yürütülür. Şekil 3b’de böyle bir geometriye sahip 
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fonksiyonel spinal birimin basma testlerinin temsili gösterimi örnek olarak verilmiştir. Numuneler Pol-
yurethane (PU) gibi sentetik malzemeden üretilen bloklara gömülerek cihaza aparatlar yardımı ile bağ-
lanır. PU bloğa gömme aşaması deneylere hazırlık kısmında daha detaylı anlatılacaktır. Deney sonunda, 
test cihazının sahip olduğu bilgisayar yazılımından yük-şekil değiştirme ya da gerilme-gerinme eğrileri 
elde edilir. Deney sonuçlarının yorumlanmasında bu eğriler kullanılır.

Şekil 3: Basma deney düzeneği temsili gösterimi, (a) kare kesit alanlı numune için ve (b) fonksiyonel spinal 
birim için.

Burma deneyi, biyomekanik çalışmalarda yürütülen diğer önemli bir metottur. İnsan vücudundaki ke-
mik yapıları burma yüklerine sürekli maruz kalmaktadır. Burma deneyinde, test numunesi belli bir açı 
değerinde ya da malzeme hasarına kadar döndürülür. Bunun için numunenin bir ucu sabit tutulur ve 
diğer serbest ucu açısal yük (tork) uygulanarak döndürülür.(3) Bu durumda numune üzerinde farklı açı 
değerlerinde farklı tork değerleri oluşmaktadır. Bu anlık tork değerleri ise yük hücresi yardımıyla oku-
nur. Şekil 4’te silindirik geometride bir numune için ve bir fonksiyonel spinal birim için burma deney 
düzenekleri temsili olarak gösterilmiştir. Düzgün kesitli geometriler, sabit ve hareketli çenelerde bulunan 
tutucu ayaklar yardımıyla tutulur ve döner çenenin döndürülmesiyle deney gerçekleştirilmiş olur. Fonk-
siyonel spinal birim gibi karmaşık geometrili deney numuneleri ise farklı aparatlar kullanılarak cihaza 
bağlanır ve test edilir (Şekil 4b).

Burma deneyi, malzemenin burma yükleri (açısal yükleme) altında mekanik davranışının belirlenmesi 
için yapılır. Malzemeye ait kayma dayanımı, kayma akma dayanımı, elastik sınırı, açısal deformasyon 
miktarı, kayma elastik modülü veya katılığı burma deneyi ile belirlenir. Numunenin bilinen düzgün bir 
kesit alanı da var ise numune üzerine binen gerilme ve gerinme değerleri de elde edilebilir. Burma deneyi 
sonucunda tork-dönme açısı ya da kayma gerilmesi-kayma gerinmesi eğrileri elde edilir.(3)
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Şekil 4: Burma deney düzeneği temsili gösterimi, (a) silindirik numune için ve (b) fonksiyonel spinal birim 
için.

Bükme deneyi, biyomekanik çalışmalarda basma ve burma deneyleri kadar sık kullanılan bir deney 
metodudur. Bükme deneyinde numune, sabit iki adet destek ayağı üzerine yatay olarak yerleştirilir ve 
numuneye yükleyici ayak üzerinden düşey yönde artan yük uygulanır.(3) Bükme deneyi, yükleyici ayak 
sayısına göre üç nokta ya da dört nokta bükme deneyi şeklinde gerçekleştirilebilir (Şekil 5). Üç nokta 
bükme deneyinde tek yükleyici ayak, dört nokta bükme deneyinde ise iki yükleyici ayak bulunur. Mal-
zemenin boyunun uzun olması durumunda genellikle üç nokta yerine dört nokta bükme deneyi tercih 
edilir. Bükme deneyi elastik sınıra kadar ya da malzeme hasarına kadar sürdürülebilir. Bükme deneyi 
ile malzemenin bükülme dayanımı, bükülme akma dayanımı, bükülme modülü veya katılığı elde edilir. 
Numune değişmeyen kesit alanına sahip bir geometride ise bükülme gerilmesi değeri de bu deneyle 
edinilebilir. Deney sonrasında cihazdan yük-yer değiştirme eğrisi alınır ve değerlendirmeler bu eğri yar-
dımıyla yapılır.

Yukarıda anlatılan basma, burma ve bükme deney yöntemleri quasi-statik hızda tek seferlik artan yük-
leme durumunda gerçekleştirilir. Bu deney düzenekleri ile tek seferlik yükleme yerine sürekli tekrar 
eden çok çevrimli yükleme durumu uygulanırsa yorulma deneyi gerçekleştirilmiş olur ve malzemenin 
yorulma sınırı ve ömrü hakkında bilgi sahibi olunur. Yorulma deneyleri çevrimsel yüklemeye maruz 
kalan sistemler için çok sık gerçekleştirilmektedir ve önemlidir çünkü malzemeler sadece statik yükleme 
durumlarında hasara uğramazlar. Statik yükleme durumlarında her hangi bir hasar olmasa bile sürekli 
tekrar eden yükler altında zamanla malzemede hasar görülür. 

Deney Çıktılarının Belirlenmesi
Deneylerin yürütülmesi kadar, deneylerden elde edilecek sonuçların hangisinin değerlendirileceğinin 
belirlenmesi de oldukça önemlidir. Araştırmacılar deney çıktılarının ne olacağına karar vermek zorun-
dadır. Deneylerden elde edilen grafikler, sayısal değerler, eğriler vb. ham veri olarak adlandırılır ve araş-
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tırmacı bu verileri işleyerek net sonuçlara ulaşmalıdır. Çıktılar, ölçülebilir ve karşılaştırma yapmak için 
istatistiksel analizlere uygun olmalıdır. Bunun yanında başarı kriterleri de belirlenebilir. Ölçülebilir kısıt-
lardan oluşan bu başarı kriterlerine ulaşıldığında çalışma başarılı olarak değerlendirilir. 

Şekil 5: Bükme deney düzeneği temsili gösterimi, (a) üç nokta bükme ve (b) dört nokta bükme deneyleri.

Deneylerin Yürütülmesi
Deneylere Hazırlık Yapılması
Biyomekanik çalışmalarda insan ya da hayvan kadavra modelleri ve kompozit kemik modelleri üzerin-
de deneyler yapıldığından bu bölümde bu tip numunelerin deneylere nasıl hazırlandığı anlatılacaktır. 
Çalışmada kadavra numuneleri kullanılacaksa etik kurullarından öncelikle izin alınmalıdır. Burada bir 
fonksiyonel spinal birim örneği üzerinden anlatımlar yapılacaktır. Deneylerde kullanılacak olan numune 
sayısı ve türü (femur, omurga, vb.) belirlendikten sonra bu numunelerin temin işlemi gerçekleştirilir. 
Kompozit modellerin temini genellikle insan kadavra modellerine göre daha kolay ve fiyatça uygundur.
(5) Hayvan kadavra modelleri de insan kadavrası gibi doku canlılığı özelliğini belli bir süre koruduğundan 
dolayı çalışmalarda tercih edilmektedir fakat saklanması ve taşınması zahmetlidir.(5) Örneğin deneylerde 
koyun cinsinden alınan omurgalar deney numunesi olarak kullanılacaksa genelde bu numuneler yumu-
şak dokulardan arındırılır ve geriye sadece omurlar, omurlar arası diskler ve omurları birbirine bağlayan 
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ligamentler bırakılır. Yumuşak dokular alınırken ligamentlerin de alınması numunenin bütünlüğüne 
zarar verecektir. Bu sebeple ligamentlerin bırakılması deneylerde gerçeğe yakın sonuçlar alınması bakı-
mından önemlidir. 

Omurganın alınmasından sonra numunelerin biyomekanik açıdan deneylere uygun olup olmadıkları-
nın tespiti için kemik mineral yoğunlukları belirlenebilir. Kemik mineral yoğunluğunun belirlenme-
si oldukça önemlidir, çünkü kimi çalışmalarda sağlıklı, kimi çalışmalarda ise osteoporotik durumdaki 
kemikler biyomekanik açıdan incelenmek istenebilir. Kemik mineral yoğunluğu belirlenmesi, kemiğin 
yapısının büyük bir çoğunluğunu oluşturan kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin miktarının ölçülmesi 
esasına dayanmaktadır. Bu minerallerin azlığı kemik mineral yoğunluğunun ve dolayısıyla kemik kali-
tesinin düşük olması anlamına gelir. Kemik mineral yoğunluğu çift ışınlı absorpsiyometri (Dual Energy 
X-ray Absorptiometry-DEXA) yöntemi ile ölçülmektedir. Kemik mineral yoğunluğu değeri ve yaş ara-
lığı dikkate alınarak Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) standartlarına göre bir T skoru atanır ve kemik 
kalitesi hakkında fikir sahibi olunur.

Kemik mineral yoğunluğunun ölçülmesinden sonra deney numunelerinde uygulanacak bir prosedür 
ya da enstrümantasyon varsa gerçekleştirilir ve deney grupları oluşturulur. Deney gruplarının karşılaş-
tırılması için intakt bir kontrol grubu da oluşturulup deneylere dahil edilmelidir. Numuneler üzerinde 
uygulanacak prosedür ya da enstrümantasyonun tek bir cerrah tarafından yapılması tutarlılık açısın-
dan önemlidir. Bu aşamadan sonra gerekli ise numunelerin radyografileri çekilebilir. Bazı çalışmalar-
da deney öncesi ve sonrasında çekilen radyografiler karşılaştırılarak belli bulgulara ulaşılabilmektedir. 
Deney numuneleri her zaman test cihazına kolaylıkla bağlanamazlar. Örneğin omurga gibi karmaşık 
geometrilere sahip numunelerin cihaza uygun şekilde bağlanıp yüklenebilmesi için ilave aparatlar ve 
işlemler gereklidir. Bu tip numuneler için pek çok araştırmacının da tercih ettiği yöntemlerin başında 
numuneyi iki ucundan sentetik malzemelerden üretilen bloklara gömme gelmektedir. Örnek verilecek 
olursa, numuneler superior ve inferior uçlarından Şekil 6’da görüldüğü gibi PU bloklara gömülebilir. PU 
malzemesinin pek çok türü bulunmaktadır ve genelde iki farklı kimyasal sıvının kütlesel olarak belirli 
miktarlarda karıştırılması ve ardından kimyasal reaksiyona girerek katı bir malzemeye dönüşmesi şek-
linde elde edilmektedir. Bu malzeme sıvıların miktarları değiştirilerek yoğunluğu ve dayanım değerleri 
değiştirilebilen bir malzemedir. Burada dikkat edilmesi gereken elde edilen PU blokların mekanik özel-
liklerinin kemiğinkinden yüksek olmasıdır, aksi takdirde deney esnasında kemik yerine hasara uğrayan 
bu bloklar olacaktır. PU bloklara gömme işleminin ardından ise numuneler deneyler gerçekleştirilene 
kadar -20°C’de derin dondurucuda saklanır. Derin dondurucuda saklamaya kadar olan aşama ve sonrası, 
numunelerin özelliklerini kaybetmemesi açısından dikkatli ve hızlı bir şekilde yapılmalıdır ve numune-
ler korunmalıdır.

Deneylerin Yapılması
Derin dondurucuda saklanan numuneler, derin dondurucudan çıkarılarak çözülmeleri için bekletilirler. 
Numuneler çözdürülürken, hücrelerin canlılık özelliklerini korumaları için serum fizyolojik içinde oda 
sıcaklığında 24 saat bekletilirler. Serum fizyolojik, içeriğinde sodyum klorür bulunan bir sıvıdır ve bu 
açıdan tuzlu su olarak düşünülebilir. Bu sıvı içerisinde bekletilmeleri, deneyler esnasında canlı hücre 
davranışına yakın davranışlar göstermeleri için önemlidir.
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Şekil 6: PU blok içine gömülmüş deney numunesi.

Çözdürülme işleminin ardından numuneler, uygulanacak deneyler için Şekil 6’da gösterilen bağlantı 
için oluşturulmuş delikler üzerinden pimler yardımıyla test cihazına bağlanabilir. Bu şekilde pim ile 
bağlama bu tip deneylerde sıklıkla kullanılan ve bağlantıda kolaylık sağlayan bir yöntemdir. Deneyler-
den önce ve sonra numunelerin fotoğrafları çekilerek karşılaştırılabilir. Bunun yanında sürekli fotoğraf 
çekimleri veya video çekimleri yapılabilir. Sürekli fotoğraf ve video çekimleri, üzerinde kırık vb. bulunan 
numunelerde yük altında bu kırık hatlarının anlık ilerlemesinin incelenmesinde kullanılabilir. Numune 
üzerinde bazı noktalarda işaretlemeler yapılarak bu noktaların yer değiştirme miktarları bu tip çekimler-
le belirlenip yorumlamalar da yapılabilir. 

Deneyler, numune türüne göre önceden belirlenmiş olan ISO ve ASTM standartlarına uygun olarak 
yürütülür. Burada bazı örnekler verilecek olursa, omurganın sabitlenmesinde kullanılan pedikül vidala-
rının çekip çıkarma deneyleri ASTM F543 standardına uygun olarak çekme cihazı ile, vida sürme torku-
nun belirlenmesi deneyleri ise burma cihazı ile gerçekleştirilir.(2) Pedikül vidalar ve rodlar kullanılarak 
oluşturulan vertebrektomi modellerinin statik ve dinamik deneyleri ASTM F 1717 standartına uygun 
olarak yapılır.(1) Ekstremitelerden örnek verilecek olur ise de kalça protezlerinin primer stemleri ve yeni-
leme stemleri ISO 7206-4 standardına uygun olarak test edilir.(11) Femur kırıklarının bu gibi implantlarla 
yapılan sabitlemelerinin inceleneceği çalışmalarda da bu standart kullanılabilir. Burada bu deney yön-
temlerinin detayları anlatılmayacaktır. Burada bahsedilen ve diğer deney yöntemleri hakkında detaylı 
bilgi standartlarda mevcuttur.(1,2,6,11)

Deneylerin Gözden Geçirilmesi ve Tekrarı
Deneylerin yapılması esnasında bir sorunla karşılaşılırsa, deneylerden alınan verilerde bir anlamsızlık 
görülürse ya da deney numunelerinin herhangi birinden ölçüm alınamaz ise bu sorunların çözümü için 
eksik numunelerin deneyleri tekrarlanır. Bu durum sonuçların doğru yorumlanması için önemlidir. 

Verilerin Analizi ve Yayın Çalışmaları
Ham Verilerin Analizi ve Çıktıların Toplanması
Pek çok deneysel çalışmada çıktı olarak net bir sonuç yerine genellikle sayılardan oluşan ham veri setleri 
elde edilir. Araştırmacı, çalışmanın türüne göre bu veri setlerinden grafikler oluşturur veya çeşitli for-
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mülasyonlar uygulayarak bu veri setlerini anlamlı hale getirir. Bilimsel araştırmalarda en önemli aşama-
lardan birisi budur çünkü deneyler doğru yapılmış olsa da yorumlaması iyi yapılmaz ise bu çıktılar bir 
anlam ifade etmez. Ham verilerin uygun şekilde işlenmesinden elde edilen çıktılar tablolar ve grafiklerle 
yardımıyla ifade edilebilir. Oluşturulan tablolar ve grafikler, anlamlı ve kolay anlaşılabilir olmalıdır. Bu 
tablo ve grafikler çalışmanın ve sonuçlarının kolaylıkla okuyucuya anlatılmasında önemli bir yer tutar. 
Bunların yanında deney prosedürü ve uygulanışı da şekiller yardımıyla gösterilebilir. 

İstatistiksel Analiz Yapılması
Bilimsel araştırmaların yayınlandığı dergilerin, kitapların ve sempozyum bildirilerinin kabul aşamasın-
da genellikle araştırmacılardan çalışmalarının değerlendirilmesinde istatistiksel analiz yapmış olmaları 
istenir. Bunun için çıktıların toplanmasının ardından uygun olan istatistiksel analiz seçilir ve uygulanır. 
Elde edilen veri tipine göre uygulanacak olan istatistiksel yöntem farklılık gösterir. Farklı yöntemlerin, 
operasyonların, süreçlerinin vb. etkisinin karşılaştırıldığı hipotez testi içeren deneysel çalışmalarda is-
tatistiksel analiz genellikle deney gruplarını oluşturan veri setleri arasında anlamlı seviyede bir farklılık 
olup olmadığının kontrolü için yapılır. Bu tip çalışmalarda, numune grupları için deneylerden elde edi-
len veri (ölçülen değer) grubun ortalaması ve standart sapması ile ifade edilir. Bununla birlikte gruplar 
arasında yapılan istatistiksel karşılaştırma, grup içinde her bir numuneden alınan değerlerin hesaba ka-
tılmasıyla yapılır. 

t-testi (Student t-test), yukarıda bahsedildiği gibi hipotez içeren ve deney gruplarının karşılaştırıldığı 
çalışmalarda en çok kullanılan testlerden birisidir. t-testi’nin pek çok türü vardır ve veri grubuna göre 
en uygununu seçmek sonuçların güvenilir olması açısından önemlidir. Üç farklı t-testi vardır. Bunlar, iki 
grubun ortalamasının karşılaştırıldığı bağımsız örneklem t-testi, aynı grubun ortalamasının deneylerin 
farklı zamanlarda tekrar edilmesiyle karşılaştırıldığı bağımlı örneklem t-testi ve bir grubun ortalama-
sının bilinen bir değerle karşılaştırıldığı tek örneklem t-testidir.(14) Bağımsız iki grubun karşılaştırıldığı 
deneysel çalışmalarda bağımsız örneklem t-testi kullanılır. Çalışmadan elde edilen verileri karşılaştır-
madan önce verilere t-testinin uygulanabilirliği kontrol edilmelidir çünkü t-testini uygulayabilmek için 
gerekli olan bazı şartlar vardır. Her veriye t-testi uygulanamaz, uygun olan testler araştırılıp uygulanma-
lıdır. t-testinde karşılaştırılacak gruplar öncelikle normal dağılım göstermeleridir. Bununla birlikte grup-
ların varyansları aynı ya da birbirine yakın olmalıdır. t-testini gerçekleştiren pek çok yazılım mevcuttur. 
Bunlar kullanılarak herkes tarafından rahatlıkla uygulanabilir. Bu yazılımlara karşılaştırılacak gruplar-
dan elde edilen değerler verilir ve yazılım kullanıcıya grupların ortalaması, standart sapması ve varyans 
değerlerinin yanında bir de p değeri verir. p değeri, “anlamlılık katsayısı ya da sınırı” olarak adlandırılır.
(13) Genellikle anlamlılık sınırı 0,05 olarak kabul edilir fakat kullanıcı bu değeri kendisi de belirleyebilir. p 
değeri ne kadar düşükse fark da o kadar yüksektir. Burada yorum şu şekilde yapılır; eğer karşılaştırma-
dan elde edilen p değeri 0,05’ten küçükse iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı seviyede bir fark 
var denilir.

Çalışmanın Bilimsel Yayına Dönüştürülmesi
İstatistiksel analizlerin yapılmasının ve çalışmanın sonuçları için tablo ve şekillerin oluşturulmasının 
ardından çalışmanın detayları metine dökülür. Deneysel çalışmalar bir yüksek lisans ya da doktora tezi 
kapsamında yapılabileceği gibi bir proje ya da özel bir bilimsel araştırma kapsamında da yapılabilir. Yani 
yazılan metin bir tez, proje raporu ya da bir dergi makalesi olabilir. Bunların hepsi için önceden belirlen-
miş formatlar vardır ve çalışmanın metni istenilen formatta yazılır. Genellikle yayınlar konuyu detaylı ve 
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açık bir şekilde anlatan ve yapılan literatür araştırmasını içeren giriş bölümünden, çalışma kapsamında 
yapılan deneylerin bütününü ve hazırlık aşamasını içeren yöntem bölümünden, sayısal sonuçların ve-
rildiği sonuç bölümünden ve çalışma sonuçlarının yorumunun yapıldığı ve literatürle karşılaştırıldığı 
tartışma bölümünden oluşur. Bu bölüm isimleri değişiklik gösterse de içerik olarak benzerdir. Yayın 
metni hazırlandıktan sonra eğer bu yayın bir makale olacaksa metin derginin internet sayfası üzerinden 
sisteme yüklenir. Bilimsel dergi makaleleri, dergilerdeki konu hakkında bilgi sahibi hakemler tarafından 
incelenip yayın için kabul edilmiş metinlerdir. Yayının bir dergide basılması için öncelikle hakemler bir 
değerlendirme bulunur ve akabinde yayını kabul eder ya da gerekçesini belirterek reddeder. Ayrıca kabul 
edilmesi muhtemel yayınlar için revizyon da isteyebilirler. Araştırmacı bu aşamada, başından beri yaptığı 
tüm çalışmaların ve sarf ettiği emeğin sonucu olan yayının bilimsel dergide basılması için çaba gösterir.
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