
ALT EKSTREMİTE KASLARI



Kalça Eklemine Etki Eden Kaslar:

Kalçanın Ön yüzündeki Kaslar

• İliopsoas kası:

• Bu kas özel bir başlangıç bölgesi olan iki ayrı 
parçadan oluşmuştur. 

• Bunlar psoas major ve iliakus kaslarıdır.

• Başlangıç: 

• Psoas major kası; son torakal ve ilk lomber 
vertebranın transvers çıkıntılarından başlar.

• İliacus kası ise; iliac kanattan, spina iliaca 
anterior inferiordan başlar.

• Sonlanış: Trochanter minor (femurda).



İliopsoas Kası

• Işlevi; 

• Salınan bacak tarafında bu kas, uyluğa 
fleksiyon, dışa rotasyon ve addüksiyon
yaptırır. 

• Destek bacağında da, yana ve öne doğru 
gövdeyi eğer.

• Ayrıca iliopsoas kası, pelvısin stabilize 
edilmesinde önemli rol oynar. 

• Uyluğu öne doğru çeken tipik bir koşu kasıdır.  
Uyluğu gövdeye yaklaştırarak, vücudun öne 
doğru ilerlemesine olanak verir. 





Tensor fasciae latae kası:

• Başlangıç:

• Spina iliaca anterior superior

• Sonlanış: 

• Tibianın lateral kondili ve iliotibial traktus.

• İşlevi: 

• Salınan bacağın uyluğunu öne doğru 

yönlendirir ve abdüksiyon yaptırır, 

• Destek bacağı bölgesinde ise gövdeyi ve 

pelvisi öne eğer.









Rectus femoris kası

• Rectus femoris kası 
quadriceps kasının bir 
bölümüdür .

• Quadriceps femoris 
kası, kalça ekleminin bir 
fleksörü olarak görev 
yapan, pelvisi öne eğen 
ve pelvis 
stabilizasyonuna 
yardımcı olan biartiküler 
(çift eklemli) bir kastır,





Sartorius kası

• Bu kas da biartikülerdir. Kalça eklemine 

fleksiyon, dışa rotasyon ve abdüksiyon 

yaptırır 





Kalçanın Arka Yüzündeki 

(Dorsal) Kasları

• Klaçanın arka yüzündeki kasların birincil 

görevi uyluğa ekstansiyon yaptırmaktır.

• Ayrıca derinde yer alan dış rotatör 

kasların ortak hareketleri ise uyluğa dış 

rotasyon yaptırmaktır.



Gluteus maximus kası

• Başlangıç:

• İlium, sakrum, koksiks ve 
sakrotuberal ligament,

• Sonlanış:

• fasya lata ve femurun arka yüzü.

• İşlevi:

• Vücudun en güçlü kaslarından 
biridir, 

• Birincil islevi, kalça ekleminin 
ekstansiyonudur. 

• Örnek; koşu ve atlamadaki squat 
(çömelme) pozisyonundan 
doğrulma hareketi  

• Ayrıca üst parçası bir abdüktör, alt 
parçası ise bir addüktör gibi 
çalışır. 





Gluteus Maksimus Kası

• Son olarak, bu kas güçlü bir dış rotator işlevi de yapar. 

• Dinamik fonksiyonlarına ek olarak bu kas, önemli bir statik işleve 
de sahiptir. 

• Ayrıca, gövdenin öne doğru aşırı eğilmesini de engeller. Örnek: 
Kayakla inişte ya da sürat pateninde olduğu gibi. 

• Gluteus maximus kası, pelvisin stabilize edilmesinde de çok 
önem taşır. 

• Gluteal kaslar zayıfladığında, bu durum aşırı bir lomber lordoza 
ve kişinin "çukur belli" oluşuna yol açar.



İschiocrural Kaslar

• Birincil işlevi diz ekleminde fleksiyon 

olan bu biartiküler kas grubu, kalça 

ekleminin ekstansiyonuna yardımcı olur 

ve böylece gluteus maximus kası ile 

sinerjik etki yapar.



Derin dış rotatörler

• Femur kemiğinin asetabuluma tutulmasını 
sağlayan bu kaslar uyluğa dış rotasyon 
yaptırırlar.

• Bu kaslar

– M.priformis

– M.gemellus süperior ve inferior

– M.obturator internus ve eksternus

– M.quadratus femoris.



Kalça ekleminin iç tarafında bulunan kaslar

Addüktör Gruptaki Kaslar
• Bu gruptaki kaslar, uyluğun iç tarafında yer alır, fleksör ile 

ekstansör grubun arasında kama biçiminde yerleşir. 

• Addüktörler; yüzeysel, orta ve derin olmak üzere üç tabakadan 
oluşur.

• Superficial (yüzeysel) tabaka :
– Pectineus, 

– adductor longus ve 

– gracilis kaslarından oluşur. 
• Gracilis kası, bu grup içinde biartiküler olan tek kastır. 

• Orta tabakayı 
– adduktör brevis kası, 

• Derin tabakayı ise 
– adduktör magnus kası oluşturur.

– Adduktör magnus uyluğun en kuvvetli addüktörüdür. 

• Addüktör grup kasları pubis kemiğinin değişik bölümlerinden 
başlarlar ve femurun iç yan taraflarında sonlanırlar. 

• Biartiküler olan Grasilis kası diz eklemini geçerek tibiada 
sonlanır.



Addüktör Gruptaki Kaslar

• Bu beş kasın birincil dinamik işlevi 

abduksiyondaki bacaklara adduksiyon 

yaptırmasıdır. 

• Ayrıca kalça ekleminin pozisyonuna göre 

kalçaya fleksiyon yada ekstansiyonda 

yaptırırlar ve rotasyonuna da yardım ederler.

• Adduktörlerin birincil statik etkisi pelvisin 

pozisyonunu dengeli bir biçimde ayarlayarak 

gövdeyi stabilize etmektir. 







Kalçanın Dış Yüzündeki (Lateral) Kasları

• Addüktörlerin antagonistleri olan 

abdüktörler, pelvisin dış (lateral) 

yüzünde bulunur. 

• Gluteus maximus ile örtülmüş olan bu 

kas grubu , normal harekette ileri 

derecede önem taşır,

• Bu kasların birincil görevi uyluğa abduksiyon 

yaptırmaktır.



Gluteus Medius Kası

• Başlangıç:

• İliumun dış yüzü 

• Sonlanış: 

• Trochanter major

• İşlevi:

• Bu kasın en önemli 
işlevi, uyluğa 
abdüksiyon 
yaptırmasıdır .



Gluteus Medius Kası

• Uyluk sabitlendiğinde (destek bacağı) kasın tek taraflı 

uyarılması, gövdeye yana fleksiyon yaptırır. 

• Yürüyüş ve koşuda, destek bacağından salınan 

bacak tarafına doğru pelvisin eğilmesini önler, 

böylece dik duruşun korunmasına yardımcı olur, 

• Bu kasın paralizisi (felci), normal hareketi belirgin 

derecede bozar ve "ördekvari" bir yürüyüşün 

gelişmesine yol açar .

• Gluteus medius kasının ventral (ön), dışa rotasyon 

• Bu kas, uyluğun en güçlü abdüktörüdür.



Gluteus minimus kası

• Başlangıç; 

• Gluteus mediusun altında yer 
alan bu kas, iliumun dış 
yüzünden başlar.

• Sonlanış: 

• Trochanter major 

• İşlevi: 

• Gluteus mediusa benzer 
şekildedir. 

• Uyluğun abdüksiyonuna ve 
içe rotasyonuna neden olur..



DİZ EKLEMİ

Kemiksel ve Ligamentöz Sistem 

• Femur epikondili ile tibianın medial ve lateral 
kondilleri, dizin eklem yüzlerini oluşturur. 

• Dirseğin tersine üç yerine iki kemik, eklem 
oluşumuna katılır,

• Diz menteşe (ginglymus) tipinde bir eklemdir,. 
Fleksiyon, ekstansiyon ve bir miktar da 
rotasyona izin verir. 

• Rotasyon hareketi, diz sadece fleksiyondayken 
olur,













Diz Eklemi

• Femur epikondilleri, tibianın eklem 
yüzleri üzerinde, karmaşık 
yuvarlanma ve kayma hareketleri 
yapar. 

• Eklemin hareketi boyunca, destek 
noktaları ve eksenler yer değiştirir. 
Bu, diz ekleminin tam fleksiyonuna 
izin verir, bu süreç boyunca da 
ligamentlerin (bağların) değişik 
gerilim derecelerini kontrol eder.



Patellofemoral Eklem

• Patella, quadriceps femoris kasının tendonuna 

yerleşmiştir  ve femurla birlikte patellofemoral 

eklemi oluşturur, 

• Patellanın, dört önemli işlevi vardır:

1) Uyluğun kas sistemini vönlendirmesi

2) Kaldırac prensiplerinin en uygun biçimde 

kullanılmasını sağlar

3) Frenleme işlevi

4) Koruyucu işlev





Patellar kondropati

• Patellanın da arka yüzü, sürtünme direncini azaltmak için, 
hiyalin kıkırdakla kaplanmıştır. 

• Merdiven çıkma ya da inme esnasında, patellar kirişte 
(tendonda) oluşan kuvvetler, vücut ağırlığının 3.3 katına, düz 
zeminde yürüyüş sırasında ortaya çıkan kuvvetlerin ise yedi 
katına eşittir. 

• Bu durum, sürtünmeyi artırır, 

• Yük ve yük taşıma kapasitesi arasındaki oran bozukluğu, bu 
eklemde hızla oluşan dejeneratif değişikliklere neden olur. 

• Birçok sportif etkinlikte ortak yapılan bir hareket olan dizin 
hiperfleksiyonu (aşırı bükülmesi) sırasında, patellar kirişteki 
kuvvetler çok artar. 

• Böyle egzersizlerin sürekli tekrarlanması ve yüklenmede 
uygun artışların yapılmaması, sıklıkla patellar kondropatiye 
(patellar chondropathy) yol açar. 



Menisküsler:

• Femur ve tibianın eklem yüzlerinin birbirine 
daha fazla uymasını sağlamak ve keskin 
temas noktalarını yumuşatmak amacıyla diz 
eklemi, iki adet artiküler disk içerir. 

• Bunlara lateral ve medial menisküsler denir. 

• Menisküsler yalnızca eklem yüzeylerini 
düzeltmekle kalmaz, aynı zamanda 
basınçtaki ani artışlardan kaynaklanan 
mekanik travmalara karşı da, bu yüzeyleri 
korurlar.

• Menisküsler, tibianın kondillerine sıkıca 
yapışırlar. 



Menisküsler

• Menisküslerin dış kenarları kalındır ama, 
merkeze doğru giderek incelirler. 

• Medial menisküs lateral olandan daha güçsüz 
olup, bir yarım daire biçimindedir, 

• Lateral menisküs, aşağı yukarı tam bir daire 
biçiminde olup, yalnızca interkondiler 
çıkıntıya tutunduğu yerde uçları açıktır.

• Eklemin hareketi esnasında menisküsler de 
hareket eder. Bunun nedeni, kondillere 
mümkün olan en geniş destek yüzeyini 
vermektir.







Menisküslerin Görevi

• Yük Taşıma:

Medial menisküsün bu işleve göreceli katılımı  
lateral menisküsden daha azdır.

• Şok Absorbsiyonu (Emilimi):

• Eklemin Stabitizasyonu:

Menisküsler, tibial platonun eklem yüzeyini 
genişlettikleri için, eklemin stabilitesini arttırır. 

• Rotasyona Katkı:

Diz ekleminin karmaşık hareketleri, özellikle 
de terminal rotasyonu , menisküslerle olanaklı 
kılınır.



Menisektomi:

• Menisküs Yaralanmalarında Cerrahi girişimle menisküs 
çıkarılmasına denir. 

• Menisektomide kuvvetin iletildiği alan küçülür ve geriye 
kalan bölge de aşırı yüklenmeye maruz kalır. 

• Medial menisküs, lateralden 20 kat daha fazla sıklıkta 
yaralanır. Bunun nedeni, eklem kapsülüne ve medial 
collateral ligamente (iç yan bağa) bağlanan bu 
menisküsün, dışsal travmatik darbelerden kolay 
kurtulamamasıdır. 

• Menisküs yaralanmasında en sık görülen pozisyon; 
fleksiyon ve abdüksiyondaki eklemin, bacak dış 
rotasyonda ve ayak sabitken, aniden ekstansiyona 
gelmesidir. 



Çapraz Bağlar:

• Eklem kondillerini bağlayan iki adet çapraz bağ 

vardır; Ön çapraz bağ ve arka çağraz bağ.

• Fleksiyon pozisyonunda yan bağlar (kollateral 

ligamentler)gevşediğinde, tibia başının öne yer 

değiştirmesi ön çapraz bağ (ACL= Anterior Cruciate 

Ligament) tarafından, arkaya yer değiştirmesi ise 

arka çapraz bağ (PCL= Posterior Cruciate Ligament) 

tarafından engellenir. 

• Ön çapraz bağın yırtılması, genellikle medial (iç) 

menisküs, medial kollateral ligament (iç yan bağ) ve 

medialde eklem kapsülü yaralanması ile birlikte 

görülür.





Kollateral ligamentler (yan bağlar):

• Diz eklemini ekstansiyondayken dizi koruyan iki yan 

bağ bulunur; iç ve dış yan bağlar. 

• Bu bağlar fleksiyon esnasında gevşektirler; 

ekstansiyon esnasında ise, maksimal olarak gergin 

dururlar. 

• Bu gerginlikleri sayesinde kollateral ligamenfler, diz 

eklemindeki kemiklerin yana kaymasına engel olarak, 

dizin lateral stabilitesini sağlar. 

• Ekstansiyondaki dize yan taraftan kuvvet etki etmesi, 

yan bağların rüptürü (yırtılması) için tipik bir 

mekanizmadır. 







Diz Eklemine Etki Eden Kaslar

• Fleksör kaslar yalnız bacağın ağırlığını 
taşırken, ekstansörler vücudun tüm 
ağırlığını taşımak zorundadır. 

• Bu nedenle, alt ekstremitede ekstansör 
kaslar daha egemendir. 

• Ekstansörlerin daha gelişmiş olması, dik 
duruş ve normal yürüyüş için bunlara 
gereksinim duyulmasından kaynaklanır.



Uyluğun Ön Yüz Kasları: 

• Quadriceps femoris kası:

• Sartorius kası 





Quadriceps femoris kası:

• Diz ekleminin en önemli ekstansörü olan quadriceps 

femoris, insandaki en büyük ve en kuvvetli kastır. 

• Biartiküler (çift eklemli) rectus femoris kası ve 

monoartiküler (tek eklemli) olan vastus medialis, 

lateralis ve intermedius kaslarından oluşur.

• Başlangıç: Biartiküler bir kas olan rectus femoris, 

spina iliaca anterior inferior ve asetabulumun üst 

kenarından başlar. Diğer üç parça kas ise femurun 

anterior ve lateral yüzeyinden başlar.

• Sonlanış.: Patellar ligament ile tibial tüberositasda 

sonlanır.



• İşlevi: Quadriceps femoris kası dinamik ve 
statik açıdan önemli bir rol oynar. 

• Statik rolü, ayakta dururken dizin bükülmesini 
önlemek, 

• dinamik rolü ise tüm koşu ve atlama 
egzersizlerinde olduğu gibi dizin kuvvetli bir 
şekilde ekstansiyonunu sağlamaktır. 

• Rectus femoris kası ayrıca kalçaya da 
fleksiyon yaptırır

Quadriceps femoris kası:



• Quadriceps femoris kası, diz ekleminin stabilize 
edilmesinde ileri derecede önem taşır. Bu kasın 
yaralanması, kas kitlesi ve tonüsünde hızlı bir kayba 
yol açar. Diz hareketenin kontrolü büyük oranda 
kaybolur ve istenmeyen başka durumlar da ortaya 
çıkar. 

• Diz eklemi, vücut ağırlığından kaynaklanan aşırı 
yüklenmelere karşı, iyi korunamaz; bu durum, bağları 
ve eklem kapsülünü, tekrarlayan streslere maruz 
bırakır 

• Vücut ağırlığının yaptığı yüklenmelerden diz eklemini 
korumak için, quadriceps femoris kasını yeterince 
kuvvetlendiren izometrik egzersizlerle, bu kısır 
döngüden çıkılabilir.

Quadriceps femoris kası:





Uyluğun Arka Yüzündeki Kaslar

• Uyluk arka yüz kasları ischiocrural kaslar olarak 
bilinir. 

• Birincil görevleri dinamik hareketten sorumlu 
olmalarıdır. 

• Diz eklemi ekstansörlerinden bu noktada ayrılırlar. 

• Çünkü diz eklemi ekstansörlerinin birincil işlevi statik 
olup, sistemin stabilizasyonunu sağlamaktır.
– Bu kaslar;

– Biceps femoris kası 

– Semitendinosus kası 

– Semimembranosus kası 





Biceps femoris kası 

• Başlangıç: Uzun başı tuber ischiadicumdan, 
kısa başı ise linea asperanın ortasından 
yarısından başlar.

• Sonlanış: Fibula başı.

• İşlevi. Bu biartiküler kas, kalçaya ekstansiyon 
yaptırır (denge bacağı) . 

• Aynı zamanda bacağa fleksiyon ve fleksiyon 
pozisyondayken dışa rotasyon yaptırır 
(salınan bacak). 



Semitendinosus kası 

• Başlangıç; Tuber ischiadicum 

• Sonlanış: Tibial tuberositin (tuberositas 
tibiae) iç kenarında, pes anserinusu 
oluşturmak üzere sonlanır.

• İşlevi: Bu kas, biartikülerdir. 
Fleksiyondaki bacağı içe rotasyon 
yaptırması dışında, işlevsel olarak 
biceps femoris kasına çok benzer.



Semimembranosus kası 

• Başlangıç: Tuber ischiadicum 

• Sonlanış: Tibianın medial kondili (condylus 

medialis tibiae).

• İşlevi: Kendisini örten semitendinosus kası 

gibidir, ancak bu kas daha güçlüdür.

• İschiocrural kaslar, yürümede önemli bir rol 

oynar ve ayak tabanının yere düzgün 

basmasında büyük bir görev üstlenir.



AYAK VE EKLEMLERİ

• Bacak ve ayak, işlevsel birlik içinde çalışır. 

• Tek eksenli saf bir menteşe eklem olan üst 
(superior) ayak bileği eklemi, ancak fleksiyon 
ve ekstansiyona izin verir. 

• Ayağın sınırlı rotasyonu, yalnızca alt (inferior) 
ayak bileği ekleminde yapılabilir. 

• Aynı zamanda önemli statik islevleri de olan 
ayak parmakları, el parmaklarından daha kısa 
ve daha güçlüdür. 



• Pelvise benzer şekilde ayak, vücut ağırlığını 
düzgün bir biçimde dağıtabilen esnek bir 
kemer (kubbe) oluşturur. 

• Üst ekstremitede parmakların fleksörleri, elin 
hareketliliğini mümkün olduğu kadar az 
sınırlamak amacıyla ön kolda yerleşmiştir. 

• Oysa alt ekstremitede, yalnızca parmakların 
(ayak) uzun fleksörü bacakta yer alır; kısa 
fleksör, ayak tabanında yer alır ve ayağın 
kavsini destekler.

AYAK VE EKLEMLERİ









Ayağın Eklemleri

• Ayakta, üst (superior) ve alt (inferior) 

ayak bileği eklemleri bulunur.



Üst (Superior) Ayak Bileği Eklemi

• Sportif etkinliklerin çoğunda en çok önem 

taşıyan eklemdir, Çünkü dinamik harekette, 

statik taşımada ve destek sağlamada rol alır. 

• Üst ayak bileği eklemi ( Talocrural eklem de 

denir) tibia, fibula ve talusun trokleasından 

(trochlea tali) oluşur. 

• Tibianın medial ve fibulanın lateral malleolleri, 

trokleayı bir kerpeten gibi kavrayarak, 

malleoller çatal adı verilen bir biçim 

oluştururlar. 



Üst (Superior) Ayak bileği 

Ekleminin Kapsül ve Bağları

• Eklem kapsülü, bacak kemiklerinin kemik-

kıkırdak kenarında sonlanır, Bir tek iç ve dış 

malleollerin eklem yüzlerini örtmez; bunların 

dışında kalan bütün eklem bölgesini örter. 

• Önde ve arkada ince ve gevşek olan kapsül, 

bu bölgelerde ayağın fleksör ve 

ekstansörlerinin kiriş kılıfları ile 

güçlendirilmiştir. 

• Yanda ise güçlü bağlar kapsülü 

sağlamlaştırır.



Eklem Mekaniği

• Kalçadan dize ve dizden ayak bileğine 

doğru hareketlilik azalır ve stabilite 

artar. 

• Ayak, nötral bir pozisyondan 20 derece 

dorsifleksiyon ve 30 derece plantar 

fleksiyon yapabilir.



İnferior Ayak Bileği Eklemi

• Bu eklem, her birinin işlevsel birim oluşturduğu, birbirinden 
ayrı iki eklemden oluşmuştur. 

• Talus, önde navikular kemiğikle, arkada da kalkaneusla 
eklem yaptığı için, iki tane inferior ayak bileği eklemi vardır. 

• Bunlar; anterior ya da talocalcaneonavikular eklem ve 
posterior ya da subtalar eklemdir. 

• Subtalar eklem rotasyon hareketine izin verir. Ayağın içe 
rotasyonu (ayağın dış kenarının elevasyonu) eversiyon; dışa 
rotasyonu ise (ayağın iç kenarının elevasyonu) inversiyon
adını alır. 

• İnversiyon ve eversiyon hareketleri, ayağın yerle temas 
bölgesini mümkün olduğu kadar geniş tutarak; eklem 
stabilitesini, olabilecek en üst düzeye çıkarır; böylece ayağın 
zeminin düzensizliklerine uyum gösterebilmesini sağlar.



Ayağın Kasları

• İşlevleriyle uyumlu olarak, ayakta iki tip kas 

görülür. 

• Bu işlevler başlıca; basıncı dengeleyerek, 

uzunlamasına ve yatay kavislerin korunması 

(statik işlev) ve hareketin özellikle öne doğru 

olmasının sağlamasıdır.

• Elin intrensek kaslarının tersine, ayaktakiler, 

dinamikten çok statik bir görev üstlenirler.



Triceps surae kası

• Bu kas, iki ayrı parçadan oluşur. Bunlar, 

gastrocnemius ve soleus kaslarıdır.

• Gastrocnemius kası

• Başlangıç; Femurun medial ve lateral 

kondilleri

• Sonlanış: Aşil (kirişi) tendonu 

aracılığıyla kalkaneusun posterior 

yüzünde



Gastrocnemius kası

• İşlevi: Gastrocnemius kası belirgin bir 
şekilde, ayağın planter fleksiyonuna katılır, 
böylece koşma ve atlamada yardımcı olur. 
Topuğu yerden hızlı bir şekilde yükseltir. 

• Bu biartiküler kas ayrıca diz ekleminde 
fleksiyon yaptırır (salınan bacak). 

• Bu kasın biartiküler hareketinde, özellikle 
atlama gibi birçok sportif etkinlikte önemli 
bir mekanizma işler. 







Soleus kası 

• Başlangıç: Tibia ve fibulanın posterior 

yüzü ve fibula başı. 

• Sonlanış: Aşil tendonu ile kalkaneusta

• İşlevi: Gastrocnemius kası ile 

sonlanışlarının aynı olmasından dolayı, 

bu kas öncelikle bir planter fleksördür. 



Flexor digitorum longus kası

• Başlangıç: Tibianın arka yüzü 

• Sonlanış: Ayak parmaklarının(ikinciden 

beşinciye kadar) terminal falanksları.

• İşlevi: Bu kas, dinamik ve statik işlevlerde 

bulunur. İkiden beşe kadar olan parmaklarda 

fleksiyon yaptırır, ayak bileğinin planter 

fleksiyonuna ve ayağın inversiyonuna yardım 

eder, ayrıca uzunlamasına kavsi de 

destekler.





Tibialis posterior kası

• Başlangıç: Tibia ve fibulanın arka yüzü ve interossöz 

membran

• Sonlanış: Navikulare, cuneiforme kemikleri ve 

dördücü metatarsal kemiğin tabanı

• İşlevi: Üst ayak bileği ekleminde planter fleksiyonu ve 

inferior ayak bileği ekleminde inversiyon yaptırır. 

Ayrıca ayağın uzunlamasına kavsini destekler.

• Bu nedenle, uzunlamasına kavsin korunmasında 

özellikle önem taşır. Kavsin en yüksek noktasında 

sonlanır, böylece taban "düşüklüğünü" ve talus 

başının mediale yer değiştirmesini önler.





Flexor hallucis longus kası

• Başlangıç: Fibula, interossöz membran ve 

intermüsküler septum

• Sonlanış: Ayak başparmağının terminal falanksı

• İşlevi: Ayak bileğinin planter fleksiyonuna katılır ve 

ayak başparmağına fleksiyon yaptırır. Bunlara ek 

olarak, uzunlamasına kavsi de destekler. 

• Özetle fleksörler, üst ayak bileği ekleminde planter 

fleksiyonun, inferior ayak bileği ekleminde de 

inversiyona yardımcı olurlar.





Bacağın Ön Yüz Kasları

• Tibialis anterior kası

• Extensor digitorum longus kası

• Extensor hallucis longus kası



Tibialis anterior kası 

• Başlangıç: Tibianın ön yüzü ve interossöz 
membran

• Sonlanış: Birinci metatarsın tabanı ve orta 
kuneiform kemik (kuneiforme intermedium)

• İşlevi: Bu kas, ayağa dorsifleksiyon ve 
supinasyon yaptırır, ayak kavsini destekler. 
Peroneus longus kasıyla birlikte üzengi 
biçimini oluşturur. Ayak sabitlendiğinde, 
bacağı ayağa doğru yaklaştırır. Bu nedenle 
özellikle sürat yürüyüşü ve kayakta kullanılan 
bir kastır.





Extensor digitorum longus 

kası

• Başlangıç: Tibia, fibula ve interossöz 
membran

• Sonlanış: İkinciden beşinciye kadar 
ayak parmaklarının dorsal aponevrozu

• İşlevi: Ayak ve başparmakta dorsal 
fleksiyonu, inferior ayak bileği 
ekleminde de eversiyon sağlar.





Extensor hallucis longus kası 

• Başlangıç: Fibula ve interossöz membran

• Sonlanış: Ayak başparmağının dorsal aponevrozu

• İşlevi: Ayak ve başparmakta dorsal ekstansiyon 
yaptırır. Ayak sabitlendiğinde, bacağın ayağa doğru 
yaklaştırılmasına yardım eder ve böylece atlama 
sürecine ayağı hazırlar. Bu etkinlikte, tibialis anterior 
ve extensor hallucis longus kaslarıyla birlikte çalışır.

• Özetle, anterior kompartman (ön yüz) kasları, üst 
ayak bileği ekleminde dorsifleksiyon, inferior ayak 
bileği ekleminde de pronasyona katılırlar.





Bacağın Dış (Lateral) 

Yüzündeki Kaslar 
• Peroneus longus ve Peroneus brevis kasları

• Başlangıç: Fibulanın dış yüzeyi, intermüsküler 
septa

• Sonlanış: Birinci metatarsın tüberositası ve 
orta cüneiform kemik Beşinci metatarsın 
tüberositası (brevis kası)

• İşlevi; Üst ayak bileği ekleminde planter 
fleksiyon, inferior ayak bileğinde ise eversiyon
yaptırır. Tibialis anterior kası ile birlikte üzengi 
biçimini oluşturur 













Ayaktaki Yapısal ve Şekil 

Bozuklukları
• Özellikle bağları etkileyen ve kassal 

yetersizliğe yol açan bağ dokusu güçsüzlüğü 
(hareketsizlik ve yetersiz antrenman 
yapılması), yük ve yük taşıma kapasitesi 
arasında uyumsuzluğa yol açabilir; ayağın 
statik özelliklerinde değişiklikler yaratarak, 
ayakta güçsüzlük ve defektler (şekil 
bozuklukları) oluşturur; bu da, çeşitli ağrılı 
durumlar ve dejeneratif eklem değişikliklerine 
yol açabilir.

• Ayak güçsüzlüğü ve defektleri, basitçe ayak 
izi yöntemi ile ortaya çıkarabilir. 





Düz tabanlık (pes planus):

• Bu durumda ayağın uzunlamasına kavsi, kısa 
ve bazı uzun ayak kaslarının güçsüzlüğüne 
bağlı olarak düzleşir. Kemiler yer değiştirir ve 
pes planus belirgin bir hale gelir. Pes planus 
ayakta en sık görülen ortopedik problemdir. 

• Genellikle uzun süreli hareketsizliğe bağlıdır. 

• Düztabanlık, sık olarak kullanılan genel bir 
terimdir.

• Uzunlamasına kavisteki düzleşmeye ek 
olarak çoğunlukla enlemesine kavis de 
düzleşir (taraklı ayak) .



Pes Planus

• Pes planus oluşumunu önlemek için şunlar 
önerilebilir: 

• Ayakta uzun süre durulmaması, 

• ayak önünün dışa rotasyon yaptırılmasından 
kaçınılması (uzunlamasına kaviste düzleşme 
oluşturduğu için), 

• uygun ayakkabı kullanımı, 

• sık sık yalınayak yürünmesi, 

• kavisleri destekleyen kasları güçlendirmek 
için her gün ayak egzersizi yapılması)



Taraklı ayak;

• Bu durumda enlemesine kavis düzleşir, böylece ayak 
önü genişler, 

• Birincil neden, genel bir bağ ve kas sistemi 
güçsüzlüğüdür, 

• Kas sistemi, enlemesine kavsin korunmasında 
yetersiz kalır (başlıca baldırın uzun ve kısa kasları), 

• Enlemesine kavsin düşüklüğü, metatarsal kemiklerin 
başlarını, ayak tabanının kas yastığı sayesinde aşağı 
indirir. İkinci ve üçüncü metatars başlarında ağrı 
gelişir ve genellikle ağrılı bir şişlik oluşur.

• Güçlendirme egzersizlerine ek olarak (parmak 
uçlarında iken ağırlık kaldırma), ortopedik kavis 
destekleri (tabanlık) ve ayak önünün bandajlanması 
(enlemesine) gibi önlemlerle, taraklı ayak sorununa 
yardımcı olunabilir.


