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Omuz Kuşağının Kas Sistemi

Bu kasların işlevi,

• Omuz kuşağını gövdeye sabitlemek ve 

• Üst ekstremitenin çeşitli hareketleri için 

omuz kuşağını uygun bir pozisyona 

getirmektir.



Trapezius kası(m.trapezius)

• Trapezius kası, 

latissumus dorsi 

kası ile birlikte 

yaklaşık olarak tün 

sırtı kaplar 





Trapezius kası(m.trapezius)

• Başlangıç;

– Oksipital kemik

– servikal ve torakal vertebrın spinöz 

çıkıntıları.

• Sonlanış: 

– Clavicula , acromion ve spina scapula

• İşlevi;

– İçerdiği liflerin düzeni ile uyumlu 

olarak trapezius kası; superior (üst), 

orta ve inferior (alt) parçalara 

ayrılabilir.

– Superior parçası omzu yukarı kaldırır 

ve skapulanın rotasyonuna yardımcı 

olur. Çekme ve yukarı kaldırma 

hareketlerinin tümünde önemli bir rol 

oynar. Bu nedenle, özellikle 

haltercilerde iyi gelişmiştir. 



• Tek taraflı uyarıldığında, 

superior parça, başı ters 

yönde döndürür,

• Yatay (horizontal) olan 

orta parça, skapulayı 

omurgaya doğru çeker 

(örneğin, kolların arkaya 

doğru çekilmesi). 

• İnferior parçası omzu 

aşağıya çeker ve superior 

parçayla birlikte 

skapulanın rotasyonuna 

yardım eder. 

Trapezius kası(m.trapezius)



Rhomboideus major 

(M.Rhomboideus majör)

• Bu kas ve bunu izleyenlerin 

tümü, trapezius kasının 

altında yer alır.

• Başlangıç: 

– İlk dört torakal vertebranın 

spinöz çıkıntısı

• Sonlanış: 

– Skapulanın medial kenarı 



Rhomboideus minor kası 

• Başlangıç: 

– Alt iki servikal vertebranın 
spinöz çıkıntısı

• Sonlanış: 

– Skapulanın medial kenarı

• İşlevi: 

– Her iki kas da skapulayı 
omurgaya doğru yukarıya 
kaldırır. Rhomboideus major 
kası, skapulanın inferior 
açısını, serratus anterior 
kasına zıt yönde 
döndürmede de önem taşır.



Levator skapula kası 

• Başlangıç: 

– İlk dört servikal 
vertebranın transvers 
çıkıntıları

• Sonlanış: 

– Skapulanın superior açısı

• İşlevi; 

– Skapulayı yukarı doğru 
çeker, Örneğin; omuz 
silkme hareketi, Daima 
diğer kaslarla birlikte 
işlev görür.



Serratus anterior kası 

• Başlangıç; 

– Birden dokuza (1-9) kadar olan 
kostalar

• Sonlanış: 

– Skapulanın medial kenarı; 
superior ve inferior açıları 

• İşlevi: 

– Bütünüyle bu kas skapulayı 
gövdeye karşı hareketsiz kılar. 

– Superior parçası skapulayı 
yukarı kaldırır, 

– Horizontal parçasına zıt yönde 
işlev görür, 



– İnferior parçası ise özellikle 
skapulanın rotasyonunda önemlidir. 
Skapulanın inferior açısını öne 
doğru çeker ve böylece kolların 
yatay pozisyondan yukarı 
kalkmasını mümkün kılar, 

– Kollar bir yere tutunduğunda ve 
skapula hareketsiz kılındığında, 
serratus anterior kası kostaları 
yukarıya kaldırır ve inspirasyona 
yardımcı olur. 

Serratus anterior kası ; işlevi





Pektoralis minor kası 

• Başlangıç: 

– İkiden beşe kadar (2-5) olan 
kostalar

• Sonlanış: 

– Korakoid çıkıntı

• İşlevi:

– Pektoralis major kasının altında 
yer alan bu kas, omuz kuşağıni 
aşağıya indirir. 

– Omuz kuşağı hareketsiz 
kılındığında bu kas, kostaları 
kaldırarak inspirasyonana 
yardımcı olur. 



Omuz Eklemine Etki Eden Kaslar

• Fleksörler:

– M.Pektoralis majör

– M.Deltoideus (klavikular parça)

– M.Korakobrakhiyalis

– M.Biseps brakhi

• Ekstansörler:

– M.latissimus dorsi

– M.teres majör

– M.Pektoralis majör (sternal bölüm)

– M.Deltoideus (spinöz bölüm)

– M.Triseps brakhi (uzun başı)



• Abduktörler:

– M.supraspinatus

– M.deltoideus(akromiyal bölüm)

• Adduktörler:

– M.Pektoralis majör 

– Latissimus dorsi

– M.teres majör

– M.Korakobrakhiyalis

– M.Triseps brakhi (uzun başı)

– M.Triseps brakhi (uzun başı)

Omuz Eklemine Etki Eden Kaslar



• Dış Rotasyon Yaptıranlar:

– M.İnfraspinatus

– M.teres minör

– M.Deltoideus (spinöz parça)

• İç Rotasyon Yaptıranlar:

– M.Pektoralis majör (klavikular ve sternal bölüm)

– M.teres minör

– M.latissimus dorsi

– M.Subskapularis

– M.Deltoideus (klavikular bölüm)

Omuz Eklemine Etki Eden Kaslar



Latissimus dorsi kası 

• Yüzeysel bir kastır, 

Trapezius kası ile 

birlikte neredeyse 

sırtın tamamını 

örterler. Vücudun en 

geniş yassı kaslarından 

biridir



Latissimus dorsi kası

• Başlangıç: 

– Torako-lumbal fasya 

aracılığı ile tüm torakal 

ve lomber vertebraların 

spinöz çıkıntıları, sacrum 

ve krista iliaka

• Sonlanış: 

– Humerusun küçük 

tüberkülünün (tuberculum 

minor) kenarında



Latissimus dorsi kası

• İşlevi: 

– Bu kas kola iç rotasyon, adduksiyon ve ekstansiyon yaptırır 

ve arkaya doğru çeker. 

– Latissimus dorsi, kolun en güçlü addüktörüdür. Yukarı 

kalkmış olan kolu büyük bir kuvvetle aşağı doğru çeker; bu 

durum, fırlatma ve vurma hareketlerinin tümünde bunu en 

önemli kas haline getirir.

– Kol yana uzandığında bu kas bir addüktör gibi işlev görür 

(örneğin, halkadaki "T" duruşu).

– Ellerle yüksek bir yere tutunarak kollar sabitlendiğinde, bu 

kas gövdeyi yukarıya kaldırır (örneğin, barfiks çekme), 



Pektoralis major kası 

• Bu kas ön aksiller kıvrımı 

oluşturur. 

• Başlangıç: 

– Klavikulanın medial yarısı, 

sternum, 1-6 kostaların 

sternal başı. 

• Sonlanış:

– Humerusun büyük 

tüberkülünün (tuberculum 

major) kenarı



Pektoralis major kası

• İşlevi: 

– Bu kas, aşağıya doğru, yatay ve yukarıya doğru uzanan 
liflere sahiptir. Farklı yönlerde yol alması kasa farklı 
işlevler kazandırır. 

– Kolun kuvvetli adduktörlerindendir. 

• Kola horizontal adduksiyon yaptırır.

– Kola iç rotasyon da yaptırır.



Pektoralis major kası

• İşlevi: 

– Kolun kuvvetli adduktörlerindendir. Kola horizontal 

adduksiyon yaptırır.

– Kola iç rotasyon da yaptırır.

– Kolun fleksiyon ve ekstansiyonuna da yardımcı olur.

– Kollar bir yere tutunduğunda, pektoralis majorkası 

latissimus dorsiye benzer çalışır, ancal latissimus dorsi 

kola arkaya ve içe doğru, pektoralis majör ise öne -içe 

doğru çeker. İnspirasyona yardımcı olur .







Deltoid kası

• Omuz eklemini bir başlık gibi önden, arkadan, 
dıştan örten ve yerini sağlamlaştıran önemli bir 
kastır. 

• Eklem kapsülünün en ince ve zayıf yeri, ön 
bölümünün alt parçası olduğundan, omuz 
ekleminde görülen dislokasyonların (çıkıkların) 
çoğu öne ve aşağı doğru oluşur; bu da, kassal 
korumanın önemini ortaya koyar. 

• Deltoid kas atrofilerinde (örneğin, sinir 
yaralanması) omuz eklemi çok gevşek bir duruma 
gelir.



Deltoid kası

• Başlangıç: 

– İçerdiği üç bileşen, sırayla 

klavikula, akromiyon ve 

spina skapuladan başlar ve 

başadıkları yere göre isim 

alır.

• Sonlanış:

– Humerusun deltoid 

tüberositası (tuberositas 

deltoidea) 



Deltoid kası

• İşlevi: 

– Ön parça(klaviküler) kola 
fleksiyon ve iç rotasyon; 

– arka parça(spinöz) ekstansiyon 
ve dış rotasyon, 

– orta parça(akromial) ise 
abduksiyon yaptırır. 

– Deltoid, omuz ekleminin en 
çok işlevi olan kasıdır 

– Deltoid kasının akromiyondan 
başlayan orta parçası, kolun en 
güçlü abdüktörüdür. Bu bölüm 
çalışmadığı zaman, kolun yan 
tarafa kalkması neredeyse 
olanaksızlaşır. 



Supraspinatus kası

• Başlangıcı:

– Skapula

• Sonlanışı:

– Humerusun proksinmal 
ucu

• Işlevi; 

– Bu kas kolun 
abdüksiyon ve dışa 
rotasyonunda deltoid 
kasına yardımcı olur.



İnfraspinatus kası 

• Başlangıcı:

– Skapula

• Sonlanışı:

– Humerusun proksinmal ucu

• Işlevi: 

– Üstte yer alan lifler kola 
abdüksiyon, altta yer alanlar 
ise addüksiyon yaptırır.

– Bu kas, kolun arkaya doğru 
ekstansiyonu ve dışa 
rotasyonunda büyük bir role 
sahiptir (örneğin, bir atma 
öncesinde vücudun hazırlık 
pozisyonu). 



Teres minor kası

• Başlangıcı:

– Skapula

• Sonlanışı:

– Humerusun proksinmal ucu

• Işlevi:

– Kola addüksiyon, dışa 

rotasyon yaptırır ve kalkmış 

kolu arkaya doğru indirir. 

Bu harekete diğer kaslar da 

katılır.



Teres major kası
• Başlangıcı:

– Skapula

• Sonlanışı:

– Humerusun proksinmal 
ucu

• Işlevi: 

– Kola addüksiyon ve teres 
minor kasının tersine, içe 
rotasyon yaptırır, 



Subskapularis kası 

• Başlangıç:

– Skapulanın kostal yüzü

• Sonlanış: 

– Humerusun küçük tüberkülü

• Işlevi;

– Bu kas kola iç rotasyon yaptırır 
ve kalkmış kolu aşağı çeker, 
Böylece, vurma ve fırlatma 
hareketlerine de katılır,

– Alt lifler kola addüksiyon, üst 
lifler abdüksiyon yaptırır.

– Yürüyüş esnasında, kolların 
arkaya ve öne doğru sarkaçvari 
salınımına yardımcı olur.





Korakobrakhialis kası

• Başlangıç: 

Korakoid çıkıntı 

• Sonlanış: 

– Humerusun ön ve iç yüzü

• Işlevi:

– Kalkmış kola addüksiyon 
ve iç rotasyon yaptırır. 
Yürüyüş esnasında 
kolların öne doğru 
salınmasına, ayrıca omuz 
ekleminin stabilize 
edilmesine yardımcı olur.



Dirsek Ekleminin Kas Sistemi: 

Fleksör ve Ekstansör Kaslar

• Elin çeşitli yakalama, dokunma ve ifade 

etme işlemlerinde, değişik fleksiyon 

pozisyonları daha çok önem taşıdığı için 

fleksör kasların, ekstansörlerden daha iyi 

yapılanmasının nedeni kolaylıkla anlaşılır.



Dirsek Eklemi

• Fleksörler 

• M.Biseps brakhi

• M.Brakhiyalis

• M.Brakhiyoradiyalis



Biseps brakhi kası 

• Kolun ön tarafında bulunan 
iki başlı yüzeyel bir kastır. 
Kasın bölümleri 
uzunluklarına göre 
isimlendirilir. 

• Başlangıç: 

– Kısa başı prosesus 
corachoideustan, uzun başı ise 
tuberculum supraglenoidale 
skapulaeden.

• Sonlanış;

– Tuberositas radii

• Işlevi: 

– Biartiküler bir kas olarak omuz 
ve dirsek eklemlerini etkiler.



Biseps brakhi kası

• Omuz eklemindeki işlevi: 

– Kasın uzun başı, bağlı olduğu pozisyondan kolu yukarı 

kaldırır ve içe rotasyon yaptırır. 

– Kısa başı ise, addüksiyon yaptırır ve korakobrakhiyalis 

kasına benzer şekilde, yürüyüş esnasında kolların öne 

salınma hareketine katılır. 

– Bu kasın uzun kirişi, eklem kapsülünün içinden geçer 

ve glenoid fossanın üst labrumunda originini yapar. 

– Biseps brakhi kası böylece, omuz ekleminin stabilize 

edilmesine katılmış olur.



Biseps brakhi kası

• Dirsek eklemindeki işlevi

– Dirsekte bu kas önkolu büker (örneğin barfiks 

çekme) ve prone (avuç içleri aşağı dönük) 

pozisyonandan supine (avuç içleri yukarıya 

dönük) pozisyona döndürür(supinasyon). 

– Kas tam gücünü, 90 derecedeki fleksiyon ve 

supinasyonda sergiler 







Brakhialis kası 

• Başlangıç: 

– Biseps kasının altında 

uzanır ve distal 

humerusun ön 

yüzünden başlar.

• Sonlanış:

– Tuberositas ulna



Brakhialis kası

Işlevi: 

• Bu kas yalnızca önkolun fleksiyonunu yapar. 
Neredeyse biseps brachi kası kadar güçlüdür. 

• Önkol sabitlendiğinde (vücut gergin durumdayken 
barfikse asılma), kolu önkola doğru çeker ve 
böylece kol çekme  hareketinin gerçekleşmesine 
yardımcı olur. 

• Biseps brakhi kası radiusda ve bu kas da ulnada 
sonlandığı için, brakhialis kası, önkolun kemikleri 
arasında yükün daha iyi bir dağılımını sağlar.



Brakhioradilalis kası

• Başlangıç:

– Humerusun lateral 

kenarı.

• Sonlanış; 

– Radiusun stiloid 

çıkıntısı (processus 

styloideus radii).



Brakhioradilalis kası

• Işlevi: 

• Kuvvet kolu uzun olan hareketinden dolayı, tipik 
bir "ağır yük fleksörü"dür. 

• Biseps brakhi kasının tersine, en büyük fleksiyon 
gücünü pronasyonda iken gösterir. 

• Fleksör kasların üçü de, önkola büyük ya da küçük 
kaldıraç kuvveti uygulayabilir. 

• Biseps brakhi ve brakhialis kasları, kuvvet kolu 
kısa olan hareketler yaparak, "seri fleksörler" 
olarak sınıflandırılabilir. 





Triseps brakhi kası

• Dirsek ekleminin 
ekstansiyonu, başlıca 
triseps brakhi kası ile 
gerçekleştirilir. Triseps 
brakhi üç başlı bir kastır

• Başlangıç:

– Uzun başı infraglenoid 
tüberkülden, 

– Orta ve lateral başları ise 
humerusun arka yüzünden 
başlar.

• Sonlanış: 

– Olecranon 



Triseps brakhi kası

• Işlevi: 

• Omuz eklemindeki işlevi:

• Kasın uzun başı, yukarı kalkmış veya öne doğru 
uzanmış olan kolu, aşağı ve arkaya çeker (tüm 
yüzme stilleri, fırlatma veya vurma hareketlerinin 
tümü ve kros kayağında olduğu gibi), 

• Kollar sabitlendiğinde, gövdeyi kollara doğru 
çeker. Bu işlevde, diğer birçok kasla birlikte 
çalışır.

•



Triseps brakhi kası

• Dirsek ekleminin ekstansiyonunu sağlar. Bu 

kas çeşitli sportif etkinliklerde ileri derecede 

önemli bir rol oynar. 

• Dirsek ekleminin ekstansiyonu veya 

sabitlenmesinin istenildiği her durumda, 

triseps brakhi kasının kuvveti, kısıtlayıcı 

faktördür (örneğin gülle atma, boks, aletli 

jimnastik ve halter). 



ÖNKOLUN ROTASYONEL 

EKLEMLERİNE ETKİ EDEN KASLAR

•Pronasyon

•Supinasyon



Pronatorlar

• Pronator teres kası 

• Pronator quadratus kası



Supinatörler

• M.Supinatoryus

• M.Biseps Brakhi



• NOT: Pronatorların tersine, supinatörlerin en 

güçlü olduğu pozisyon, dirsek ekleminin 

fleksiyonda olmasıdır. 

• Bunun iki nedeni vardır: 

• 1 ) biseps brakhi kası maksimum gücünü, dirsek 

eklemi fleksiyonda iken gösterebilir, 

• 2) aynı zamanda dirseğin bir ekstansörü olan 

supinator kas, fleksiyon esnasında zaten gergindir, 

bu yüzden de en fazla gücünü bu pozisyonda 

gösterebilir.



El Bileğinin 

Hareketleriyle ilgili 

Kaslar
• EI bileğinin hareketleriyle ilgili 

olan kaslar ön kolun ön ve arka 
bölgelerinde bulunurlar. 

• Bunlardan önde bulunanların üçü 
de kol kemiğinin iç epikondilinden 
başlarlar. 

– Flexor carpi ulnaris 5. el tarağı 
kemiğinde 

– Fleksör carpi radialis 2. el tarağı 
kemiğinde ve 

– Palmaris longus avuç içinde 
sonlanır.

– Üçü de dirsek ekleminde ve el 
bileğinde fleksiyon yaptırırlar. 

– Fleksor carpi ulnaris ulnar 
fleksiyon 

– Fleksör carpi radialis ise radial 
fleksiyon yaptırır. 



El Bileğinin 

Hareketleriyle ilgili 

Kaslar

• Arkada bulunanların üçü de kol 
kemiğinin dış epikondilinden 
başlarlar. 

– Ekstansor carpi radialis brevis
3. eltarağı kemiğinde , 

– Ekstansor carpi radialis longus
2. eltarağı kemiğinde sonlanır. 

• Her iki kas da, dirsekte 
ekstansiyon bilekte 
ekstansiyon ve radial 
fleksiyon yaptırırlar. 

– Ekstansor carpi ulnaris ise 5. el 
tarağı kemiğinde sonlanır; 
dirsek ve bilek ekstansiyonu 
yanı sıra bilekte ulnar 
fleksiyon yaptırır. 



Tarak ve Parmakların 

Hareketleriyle ilgili Kaslar

• 19 adet kas bulunur

• 19 kastan 10 tanesi el içinde 

yerleşmiş(intrensek el kasları), 

• Diğer 9'u ise elin dışında yerleşmiş ancak 

tendon bağlantılarıyla baş parmak veya 

diğer parmaklarda sonlanmışlardır 

(ekstrensek el kasları).



• Baş parmağa ait 

olanlar ise; 

– abduktor pollicis 

brevis. 

– adduktor pollicis. 

– fleksör pollicis brevis. 

– opponens pollicis'dir.



GÖVDENĠN-SPĠNAL 

KOLONUN KASLARI



• Spinal kolonun vertebraları arasında oluşan 

hareketler 3 düzlemde gerçekleşir.

• Temel hareketleri;

o Fleksiyon-ekstansiyon,

o Lateral feleksiyon

o Rotasyondur.



• Spinal kolondaki hareketin büyük bölümü servikal 
ve lumbar bölgelerde gerçekleşir.

• Torakal bölgedeki hareketler kostalar nedeniyle 
kısıtlanmıştır.

• Sakral ve koksigeal bölgede hareket yoktur.

• Hareket oluşturan kaslar genelde spinal kolonun  
önünde yada arkasındadır.

• Öndekiler fleksiyon , lateral fleksiyon ve rotasyon

• Arkadakiler esktansiyon, lateral fleksiyon ve 
rotasyon yaptırırlar.



Abdominal ve Dorsal Kas Sistemi

• Abdominal ve dorsal kas sistemi, kas lifi 

demetlerinin farklı diziliminden 

kaynaklanan dinamik bir gerilim ile gövdeyi 

destekler. 

• Bu durum, karmaşık hareketlerin geniş bir 

yelpaze içinde gerçekleşmesine izin verir.



Abdominal Kas Sistemi

• Abdominal kas sistemi bir kaç yassı kas 

tabakası içerir. Bunlar torakstan pelvisin üst 

sınırlarına kadar uzanır. 

• Abdominal kasların gövde hareketi 

dışındaki diğer işlevleri arasında, karın 

organlarını korumak ve solunuma yardım 

etmek te vardır.



Dorsal Kas Sistemi

• Dorsal kas sistemi ise, yüksek derecede 

farklılaşmış olup, derin ve yüzeyel olmak 

üzere bir dizi kastan oluşmuştur.



ABDOMĠNAL KAS SĠSTEMĠ
Karın (Abdomen) Ön ve Yan Duvarının Kas 

Sistemi

• Anterior(ön) abdominal duvar rectus abdominus 

kası tarafından oluşturulmuştur. 

• Lateral (yan) abdominal duvar, üç adet kas 

içerir: obliqus eksternus abdominus, obliqus 

internus abdominus ve transversus abdominus. 



• Bu kaslar ventral olarak bir  aponevroz aracılığı ile 

karın bölgesindeki abdominal  kaslara 

bağlanmışlardır. Bu aponevrozlar, öndeki kasları 

çevreler ve stabilitelerine yardımcı olur.

• Arkada ise bunlar, torakolomber fasya aracılığı ile 

omurgaya bağlanırlar. Bu fasya, dorsal kas 

sistemini önden ve arkadan çevirir . 

• Karın arka duvarı ise quadratus lumborum 

kasından oluşmuştur:

ABDOMĠNAL KAS SĠSTEMĠ
Karın (Abdomen) Ön ve Yan Duvarının Kas 

Sistemi



Rectus abdominus kası 

(Musculus Rectus Abdominus)
• Başlangıç: Beşinciden yedinciye (5-7) kadarki 

kostaların kıkırdak bölümleri ve ksifoid çıkıntı 
(processus xyphoideus).

• Sonlanış: Os pubis 

• İşlevi: 

Pelvis sabitlendiğinde gövdeyi öne doğru çeker 
(örneğin, bacaklar sabitlendiğinde mekik çekme). 

Toraks sabitlendiğinde pelvisi yukarıya kaldırır, 
bu işleve diğer kaslar da yardımcı olur (örneğin 
barfikste asılmak). 











Tek taraflı uyarıldığında bu kas, gövdenin 

yana bükülmesini (lateral fleksiyon) sağlar. 

Ayrıca karın içi basıncının artmasına ve 

solunuma yardımcı olur .

Rectus abdominus kası 

İşlevi



• Rectus abdominis kası, pubis kemiğinde 

sonlanması nedeniyle pelvisin dengeli duruşunun, 

dolaylı olarak da omurganın lomber kavsinin 

korunmasında önemli bir rol oynar.

• Bu kas iyi geliştirilmezse, pelvis öne doğru eğilir. 

Bu da, omurgada lomber lordozun artmasına ve 

bozuk bir duruş şekli olan "çukur bel" 

görünümüne yol açar.

Rectus abdominus kası 

Önemi



• Diğer karın kasları ile birlikte rectus 

abdominus kası karın organlarını künt 

travmaya karşı korur. Karın duvarı 

gevşekse, aniden karşılaşılan künt bir 

travma, karaciğer ya da barsaklarda rüptüre 

(yırtılmaya) yol açabilir.

Rectus abdominus kası 

Önemi



Obliqus Externus Abdominus Kası 

• Başlangıç: Beşinciden yedinciye (5-2) 

kadarki kostaların dış yüzü, 

• Sonlanış: Crista iliaca (iliak çıkıntı), 

inguinal bağ (ligamentum inguinale), 

tuberculum pubicum ve linea alba.



• İşlevi: 

Çift taraflı uyarıldığında bu kaslar, gövdenin öne 

fleksiyonunda rectus abdominus kasına yardımcı olur. 

Tek taraflı uyarıldığında, gövdenin aynı tarafa 

fleksiyonu ve karşı yöne doğru rotasyonunu sağlar. 

Atma ve fırlatma hareketlerini içeren bütün atletizm 

türlerinde bu kaslar, gövdenin dönme hareketinin son 

aşamasında harekete katılırlar.

Obliqus Externus Abdominus Kası 



Obliqus İnternus Abdominus Kası

• Başlangıç:

İlium kemiği, inguinal bağ (ligamentum 

inguinale), lomber aponevroz.

• Sonlanış:

Dokuzuncudan 12,'ye (9-12) kadar olan 

kostalar, linea alba.



• ĠĢlevi: 

Çift taraflı uyarıldığında, gövdenin öne fleksiyonunu; tek taraflı 

uyarıldığında ise gövdenin lateral fleksiyonunu (yana 

bükülmesini) ve uyarılan tarafa doğru rotasyonunu 

(döndürülmesini) sağlar. 

Obliqus internus kası, yana bükülmede aynı taraftaki obliqus 

externus ile; rotasyonda ise, karĢı taraftaki obliqus externus 

kası ile birlikte çalıĢır. 

Obliqus internus ve externus kaslarının lifleri, birbirlerini 90 

derecelik bir açıyla çaprazlar. 

Her iki kas da, karın içi basıncının artmasında ve soluk vermede 

(ekspirasyonda) rol oynar.

Obliqus İnternus Abdominus Kası



Transversus Abdominus Kası

• Bu kas karın duvarının en derin kas katmanını oluşturur.

• Başlangıç: 

Yedinciden 12.'ye (7-12) kadarki kostal kıkırdakların iç 

yüzeyi, lomber aponevroz, crista iliaca.

• Sonlanış:

Linea alba.

• İşlevi: 

Bu kasın ana işlevi, karın içi basıncını arttırmaktır. Diğer 

kaslarla birlikte, belin biçimini oluşturmaya yardımcı 

olur.



Karın Arka Duvarının Kas 

Sistemi

• Karın arka duvarı qadratus lumborum 

kasından aluşmuştur.



Quadratus Lumborum Kası

• Başlangıç: 

Crista iliaca

• Sonlanış: 

On ikinci kosta, lomber vertebraların transvers 

çıkıntıları. 

• İşlevi: 

Çift taraflı uyarıldığında, gövdeyi arkaya doğru çeker 

ve böylece erektör spina kasına yardım eder. Tek taraflı 

uyarıldığında ise, gövdeyi bir yana çeker. Diğer kaslarla 

birlikte gövdenin doğru pozisyonunu almasına yardımcı 

olur.



DORSAL(SIRT BÖLGESĠ) 

KAS SĠSTEMĠ

• Spinal kolonun her iki tarafında bulunan ve 

gövdenin posterior grubunda çok sayıda kas  

yer almaktadır. 

• Bu kaslar gruplar yada demetler halinde 

uzunlamasına ve kısmen de oblik olarak 

yerleşmişlerdir ve spinal kolon boyunca 

yukarıya doğru uzanırlar, geçtikleri bölgeye 

göre isim alırlar. 













• Bu kaslar;

• Spinalis grubu

• Semispinalis grubu

• İliokostal grup

• Longissimus grubu 

• Sakrospinal grup



Yüzeyel Sırt Kasları

• Gövdenin posteriorunda ayrıca vertebral 
kavislerden ve çıkıntılardan başlayan 
yüzeysel kas katmanları da vardır. Bu kaslar 
özellikle üst ekstremite ve omuz kuşağında
etkisini gösterir . Bunlar;

• Trapez kas,

• Romboid kaslar

• Latissimus dorsi dir







Abdominal ve Dorsal Kas 

Sisteminin İşlevine Genel Bakış

• Gövde ve ekstremitelerin çeşitli hareketlerine 

uyum sağlayabilmek için, abdominal ve dorsal kas 

sistemi, dinamik bir gerginlikle gövdeye destek 

olur. 

• Bu kasların esas görevi, dik duruşun korunmasıdır. 

Omurga, bu açıdan yelkenli bir geminin direğini 

andırır; bir destek sistemi içerir ve pelvisin 

üzerinde dik pozisyonda durur.



• Gerilim kuvvetindeki tek yönlü değişikliklere, 

destek sisteminin tümünde oluşan değişiklikler 

eşlik etmelidir. Aynı şekilde, abdominal ve dorsal 

kaslarda tek başlarına çalışamazlar, daima tam bir 

sitem olarak işlev görürler.

Abdominal ve Dorsal Kas 

Sisteminin İşlevine Genel Bakış


