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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül ile ortopedi tekniği alanında üst ekstremite ortezlerin bir parçası olan üst
ekstremite ortezi ölçü alma metotlarını öğreneceksiniz.
Bu modülü aldığınızda, üst ekstremite bölgesinin kaslarını, üst ekstremite bölgesinin
kemiklerini tanıyacak, üst ekstremite ortezi ölçü alma metotlarını öğrenecek ve hastadan
alçı-ölçü alabileceksiniz.
Ortezler, biyomekanik kurallar doğrultusunda, hastanın anatomik yapısına uygun
Ģekillendirilmelidir. Aksi hâlde vücut hareket sistemine ve anatomisine uyum sağlamaz ise
istenilen verim alınamaz.
Üst ekstremite ortezleri, ortopedinin bir parçası olduğu için bu alanda bilgi ve beceri
kazanmamız gerekmektedir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1
AMAÇ
Üst ekstremite bölgesinin genel yapısını inceleme ve ölçü alma becerisini
kazanabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Üst ekstremite kemiklerini, gövde maketi üzerinde inceleyerek araĢtırınız.
Omuz bölgesi kemiklerini inceleyerek arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

1. ÜST EKSTREMĠTE BÖLGESĠ YAPISI
1.1. Üst Ekstremite Bölgesi Kemikleri
Üst ekstremite bölgesi kemikleri; el ve el bileği bölgesi kemikleri, ön kol kemikleri ve
omuz bölgesi kemikleridir.

ġekil 1.1: Üst ekstremite kemikleri
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1.1.1. El ve El Bileği Bölgesi Kemikleri (Ossa Manus)
El iskeleti 27 kemikten oluĢur ve ossa carpi (carpalia), ossa metacarpi (metacarpalia)
ve ossa digitorum (phalanges) olmak üzere üç gruba ayrılır.

ġekil 1.2: El ve el bilek bölgesi kemikleri
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El bilegi kemikleri (ossa carpi)

Proksimalde ve distalde dörder adet olmak üzere iki sıra üzerine dizilmiĢ sekiz
kemikten oluĢur.
Proksimal sırasında anatomik pozisyonda (baĢparmak dıĢta, küçük parmak içte) dıĢtan
içe doğru os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum ve os pisiforme bulunur.
Distal sırada ise yine dıĢtan içe doğru os trapezium, os trapezoideum, os capitatum ve
os hamatum bulunur.

ġekil 1.3: El bileği kemikleri



El bileği proksimal sıra kemikleri

Os scaphoideum (A): Proksimal (birinci) sıranın en dıĢ yanındadır. Palmar yüzünün
(avuç içi) alt parçası üzerinde dıĢ yana doğru uzanan bir kabartı vardır. Dorsal yüzü (el sırtı)
pürtüklü ve hafif olukludur.
Os lunatum (B): Os scaphoideum ile os triquetrum arasındadır. Yarım ay Ģeklindedir.
Palmar yüzü pürtüklü ve dorsal yüzüne göre daha geniĢtir.
Os triquetrum (C): Palmar yüzünde os pisiforme ile eklem yapan oval Ģekilli düz bir
eklem yüzü vardır. Dorsal yüzü üç kenarlıdır. Sivri köĢesi os capitatuma doğrudur.
Os pisiforme (D): Bezelye tanesine benzer. Yalnız dorsal yüzü üzerinde triquetrum ile
eklem yapan bir eklem yüzü vardır.


El bileği distal sıra kemikleri

Os trapezium (E): El bileğinin radial tarafında os scaphoideum ile birinci metakarpal
kemik arasında bulunur. Palmar yüzünde bir tümsek (tuberculum ossi trapezii) ve bir oluk
görülür. Kemiğin distal parçasının bir bölümü birinci ve ikinci metakarpal kemiklerin bazisleri arasına sokulmuĢtur. Bu küçük bölüm üzerinde ikinci metakarpal kemiğin bazisi ile
eklem yapan küçük bir eklem yüzü vardır.
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Os trapezoideum (F): Palmar yüzü dar ve pürtüklü olup, dorsal yüzünden daha
küçüktür.
Os capitatum (G): El bilek kemiklerinin en büyüğüdür. Yuvarlak olan üst ucu os
scaphoideum ile os lunatumun birleĢmesinden oluĢan çukurluğa yerleĢmiĢtir. Dorsal yüzü
daha geniĢtir. Distalde 3. metakarpal kemik ile eklem yapan yüzünün dıĢ yanında 2.
metakarpal, iç yanında 4. metakarpal kemiğin bazisi ile eklem yapan küçük eklem yüzleri
vardır.
Os hamatum (H): Kama Ģeklindedir. Palmar yüzü üzerinde dıĢ yana doğru çengel
Ģeklinde bükülmüĢ bir çıkıntısı vardır.


I. - V. El taraği kemikleri (ossa metacarpi)

ġekil 1.4: El tarağı kemikleri

El iskeletinin ikinci bölümünde el tarağını (metacarpus) oluĢturan beĢ uzun ve ince el
tarağı kemiği bulunur. Metakarpal kemikler dıĢ yandan iç yana doğru numaralanır. Bir
metakarpal kemiğin tabanı, cismi ve baĢı vardır.
GeniĢlemiĢ üst uçlarına basis metacarpalis denir. El bilek kemiklerinin distal (alt)
sırası ve birbirleriyle eklem yapar. Kemik cisminin (corpus metacarpalisin) palmar yüzü
uzunluğuna iç bükeydir. Metakarpal kemiklerin palmar yüzleri bu Ģekilde avuç içi
çukurluğunu oluĢturur. Dorsal yüzleri dıĢ bükeydir. Metakarpal kemiklerin alt uçları (caput
metacarpalis) phalanx proximalis ile eklem yapar.
Birinci metakarpal kemik en kısa ve kalın olan metakarpal kemiktir. Bazisi os
trapezium ile eklem yapar. Bu kemik daha çok önde yer alır ve uzun ekseni çevresinde içe
dönmüĢtür. Dorsal yüzü dıĢ yana, palmar yüzü iç yana, ulnar kenarı üstte, radial kenarı öne
doğrudur. Diğer dört metakarpal kemik yan yana yer alır. Ġkinci ve üçüncü metakarpal
kemikler en uzun olanlarıdır. Üçüncü metakarpal kemiğin proksimal ucunda arka-dıĢ tarafta
proc. styloideus denilen piramit Ģeklinde bir çıkıntı bulunur. BeĢ metakarpal kemiğin distal
uçları da her bir parmağın birinci phalanxı ile eklem yapar.


Parmak kemikleri - phalanges (ossa digitorum manus)

El iskeletinin üçüncü, son bölümünde parmak kemikleri bulunur. BaĢparmakta iki,
diğer parmaklarda üçer parmak kemiği olmak üzere bir elde toplam ondört parmak kemiği
vardır.
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BaĢparmak dıĢında diğer parmaklarda üçer kemik (phalanx proximalis, phalanx
media, phalanx distalis) bulunur. BaĢparmakta iki phalanx vardır.
Tüm phalanxların; proksimal ucu, (basis phalangis), cismi (corpus phalangis) ve distal
ucu (caput phalangis) vardır. Palmar yüzleri uzun eksenleri boyunca iç bükeydir. Phalanx
distalisin caput phalangisi serbest olarak sona erer. Phalanx distalisin palmar yüzünün
ucunda at nalı biçiminde pürtüklü bir tümsek (tuberositas phalangis distalis) vardır.

1.1.2. Ön Kol Kemikleri (Ossa Antebrachii)
Ön kol kemikleri ulna ve radiustur (ġekil 1.5).

ġekil 1.5: Ulna ve radius



Dirsek kemiği (ulna)

Ön kolun iç yanında bulunan kemiktir. Radiusa paralel olarak bulunur. Üst ucu kalın,
alt ucu incedir. Ġki ucu ve bir gövdesi vardır (ġekil 1.5).


Üst uç (extremitas proximalis): Ulnanın en kalın ve sağlam kısmıdır. Ġki
çıkıntı ile bunların arasındaki derin çentikten meydana gelir. Incisura
trochlearis adını alan çentik açıklığı öne bakan bir konkavlık gösterir.
Humerusun trochlea humerisi ile karĢılaĢarak dirsek ekleminin
oluĢumuna katılır. Üst ucunun en üstte yer alan parçasına olecranon
denir. Öne doğru bir çengel Ģeklinde kıvrılmıĢ ve humerusta yer alan
fossa olecraniye doğru çıkıntı yapmıĢtır. Olecranon altında kemiğin ön
yüzünden öne doğru uzanan daha küçük çıkıntı processus coronoideus
adını alır.
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Processus coroneideusun ön yüzü üzerindeki pürtüklü alana tuberositas ulna, dıĢ
taraftaki çentiğe incisura radialis denir. Bu çentik radiusun circumferentia articularis radii ile
eklem yapar.






Ulna cismi (corpus ulnae): Kemiğin cismi üçgen Ģeklindedir. Üç yüzü
ve üç kenarı bulunur. Yüzleri, ön yüz (facies anterior), iç yüz (facies
medialis) ve arka yüz (facies posterior) olarak adlandırılır. Kenarları ise
margo anterior, margo posterior ve margo interossadır.
Alt uç (extremitas distalis): Yuvarlak küçük bir baĢ (caput ulna)
bulunur. Caput ulna çevresindeki eklem yüzüne circumferentia articularis
denir ve radiusun incisura ulnarisi ile eklem yapar. Alt ucun iç arka
tarafından aĢağıya doğru uzanan çıkıntıya processus styloideus denir.
Ulna, radius ve humerus ile eklem yapar, el bileği kemikleri ile doğrudan
teması yoktur. Ġkisi arasında kıkırdak bir disk (discus articularis) vardır.

Döner kemik (radius)

Ön kolun dıĢ yanında (baĢparmak tarafında) bulunan kemiktir. Alt ucu daha geniĢtir,
dıĢ yana doğru eğrilik yapar, alt ucunda ise öne doğru iç bükeydir. Kemiğin iki ucu ve ortada
bir gövdesi vardır (ġekil 1.5).





Üst uç (extremitas proximalis): Caput radii adını alan radius baĢı kısa
bir silindir Ģeklindedir. BaĢın hafif konkav olan üst yüzünde capitulum
humeri ile eklem yapan yuvarlak bir çukurluk (fovea articularis) vardır.
Caput radiinin dıĢ yüzü çepeçevre ve düz bir eklem yüzü Ģeklindedir.
Circumferentia articularis adı verilen bu düz yüz ulnanın üst ucundaki
çentiğe (incisura radialis) yerleĢir. Caput radii ile corpus radiiyi
birleĢtiren dar parçaya collum radii denir.
Radius cismi (corpus radii): Önden arkaya hafifçe basık olup enine
kesitlerde üçgen Ģeklinde görülür. Üç yüzü ve üç kenarı bulunur.
Alt uç (extremitas distalis): Alt ucun dıĢ yan yüzünden aĢağıya doğru
uzanan sivri çıkıntıya processus styloideus denir. Ġç tarafında ise yarım ay
Ģeklinde bir eklem yüzü görülür. Incisura ulnaris denilen bu eklem yüzü
ile ulnanın circumferentia articularisi eklem yapar. Alt ucu diğer
bölümlere oranla daha geniĢtir.

Yüzleri, ön yüz (facies anterior), dıĢ yüz (facies lateralis) ve arka yüz (facies posterior)
olarak adlandırılır. Ön ve arka kenarları yuvarlak ve küttür. Keskin olan iç kenarı ulnaya
bakar ve margo interossea adını alır.
Radius; humerus, ulna ve el bileği kemikleri (os scaphoideum ve os lunatum) ile
eklem yapar.
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1.1.3. Omuz Bölgesi Kemikleri (Cingulum Membri Superioris)
Omuz bölgesi kemikleri; kürek kemiği (scapula), köprücük kemiği (clavicula) ve üst
kol kemiğidir (humerus) (ġekil 1.6).

ġekil 1.6: Omuz bölgesi kemikleri



Kürek kemiği (scapula)

Üst bağlantı kemiklerinden dorsal tarafta olanıdır. Ġkinci ve yedinci kaburgalar
hizasında bulunur. Yassı kemiklerden olup iki yüzü, üç kenarı ve üç açısı vardır. Üçgen
Ģeklindedir (ġekil 1.7).
Scapulanın arka yüzüne facies posterior, ön yüzüne facies anterior denir. Kaburgalara
bakan facies costalis, yayvan bir çukur Ģeklindedir ve içinde kasların tutunduğu linea
musculares denilen çizgiler bulunur. Arka yüz spina scapula denilen bir çıkıntı ile iki kısma
ayrılmıĢtır.

ġekil 1.7: Skapula
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Kürek kemiğinin medial kenarından dıĢ tarafa doğru yükselerek uzanan çıkıntısına
spina scapula denir. Medial kenarla aralarında kalan üçgen sahaya trigonum spina denir.
Spina scapulanın üst ve alt yüzleri konkav olup fossa supraspinate ve fossa infraspinatayı
tamamlar. DıĢ tarafa doğru gittikçe geniĢleyerek önden arkaya basık geniĢ bir çıkıntı ile son
bulur. Bu çıkıntıya acromion denir. Acromion omuz çıkıntını oluĢturur ve omuz ekleminin
konkav eklem çukurluğunun üstünde dıĢa doğru uzanır.
Scapulanın koltuk çukuruna bakan dıĢ yan kenarı, kemiğin en kalın kenarıdır. DıĢ
köĢede ise humerus ile eklem yapan geniĢ ve iç bükey bir eklem yüzü (cavitas glenoidalis)
bulunur.
Eklem yüzünün üst tarafından baĢlayıp öne ve dıĢa doğru uzanan ve kuĢ gagasına
benzeyen çıkıntıya processus coracoideus denir. Processus coracoideus ve acromion
arasındaki bir bağ omuz eklemini üstten destekler.
Scapulanın çıkıntılı ve kalın yerleri spongioz doku içerir. Diğer ince yerleri kompakt
kemik yapısındadır.
Skapula, clavicula ve humerus ile eklem yapar.


Köprücük kemiği (clavicula)

Thoraksın üst-ön kısmında boyun kökünün alt sınırını yaparak enine uzanan bir çift
kemiktir. S harfi Ģeklinde hafifçe kıvrılmıĢtır. Ġç kısmında öne doğru konveks, dıĢ kısmında
öne doğru konkavdır. Ġç yarısı silindirik, dıĢ yarısı yukarıdan aĢağıya basık Ģekildedir (ġekil
1.8).

ġekil 1.8: Clavicula
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Uçları eklem yaptıkları yapılara göre isimlendirilir. DıĢ ucu acromion ile eklem
yaptığı için extremitas acromialis, iç ucu sternum ile eklem yaptığı için extremitas sternalis
adını alır. Bu iki uç arasında corpus claviculare bulunur.
Extremitas acromialis, yassı olup yüzleri yukarıya ve aĢağıya doğru bakar. Bunun üst
yüzü düzdür, sadece ön ve arka kısımları kasların tutunması nedeniyle hafif pürtüklüdür. Alt
yüzünde arka kenara doğru bir çıkıntı bulunur. Tuberculum conoideum denilen bu çıkıntıya
bir bağ (lig. conoideum) tutunur.
Claviculanın medial ucuna extremitas sternalis denir. DıĢ ucuna oranla daha yuvarlak
olan uçta manubrium sterni ile eklem yapan facies articularis sternalis bulunur, bu eklem
yüzü bir miktar alt yüzde devam eder ve burası birinci kaburga ile eklem yapar.
Corpus clavicula uçlarına oranla daha ince ve yuvarlaktır. Scapula ve sternum
kemikleri ile eklem yapan clavicula 15-17 cm uzunluğunda 2 cm geniĢliğindedir.


Üst kol kemiği (humerus)

Üst ekstremitenin en uzun ve kalın kemiğidir. Omuzdan dirseğe kadar uzanır.
Humerusun bir üst ucu (extremitas proximalis), bir gövdesi (corpus humeri), bir de alt ucu
(extremitas distalis) vardır (ġekil 1.9).
Üst ucunda (extremitas proximalis) bulunan en önemli yapı yarım küre görünümünde
yuvarlak ve düzgün bir eklem yüzü olan caput humeridir. Omuz eklemini oluĢturmak üzere
karĢılaĢtığı scapulanın cavitas glenoidalisinde daha geniĢ bir yüzeye sahiptir. Caput
humerinin çevresinde collum anatomicum denilen fazla derin olmayan bir oluk bulunur.
Collum anatomicuma eklem kapsülü tutunur ve burada cok miktarda damarların geçtiği
delikler vardır. Caput humerinin dıĢ tarafında iki çıkıntı bulunur. Bunlardan daha büyük olan
arkadakine tuberculum majus, daha küçük olan öndekine tuberculum minos denir.
Humerus cisminin (corpus humeri) üst bölümü silindirik alt bölümü üçgen piramit
Ģeklindedir. Üst bölümleri daha silik olan iç ve dıĢ kenarlar, cismin alt bölümüne doğru
giderek keskinleĢir. DıĢ yüzün orta bölümünde V harfi Ģeklindeki pürtüklü alana tuberositas
deltoidea denir.
Alt uç (extremitas distalis) esas olarak condylus humeriden meydana gelir. Condylus
humeri bir olukla iki farklı bölüme ayrılır, iç tarafta makara Ģeklindeki yüzeye trochlea
humeri, bunun dıĢ tarafında yer alan yuvarlak ve konveks çıkıntıya capitulum humeri denir.
Trochlea humeri, ulnanın üst ucu, capitulum humeri radiusun baĢı ile karĢılaĢarak dirsek
ekleminin (articulatio cubiti) oluĢumuna katılır.

11

Alt ucun ön yüzünde condylus humerinin üzerinde iki küçük çukurluk görülür. Alt
ucun arka yüzünde ise fossa olecroni denilen daha derin bir çukur yer alır. Bu çukurlar ön
kolun hareketlerinde önem taĢır. Humerus scapula, radius ve ulna ile bir eklem oluĢturur.

ġekil 1.9: Humerus

1.2. Dirsekaltı Ortezi için Ölçü Almak
Bir üst ekstremite ortezinin yapımı; doktor, fizyoterapist ve ortopedi teknisyeni
arasında bir grup çalıĢması gerektirir. Ortez, sadece bir yardımcı vasıtadır. Tedavi, egzersiz
ve terapi Ģekilleri sayesinde tamamlanmalıdır.
Ortopedi teknisyeni, doktorun yazdığı reçete doğrultusunda hastadan ölçü alır ve
ortezi imal ederek hastaya giydirir.

1.2.1. Hasta Kabulü
Ġlk olarak göze çarpan hassas ve önemli noktalar belirlenir. Önemli noktalar Ģunlardır:



Yara izlerinin dağılıĢları
Hareket kısıtlanmaları
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Ağrı bölgeleri
Kemik çıkıntıları
Derinin problemli bölgeleri

BaĢparmak ile avuç içine bastırarak elin normal pozisyonu kontrol edilir.

ġekil 1.10: Elin kontrolü

Bunu takiben el, normal pozisyona koyulur, yani, kol masanın üzerinde düz
durmalıdır. BaĢparmak gerilir. BaĢparmak ve iĢaret parmağının uçları birbirine
dokundurulur, böylece medial doğru bir dik açı meydana getirir. Diğer parmaklar, aynı
yüksekliğe getirilmelidir.

ġekil 1.11: Ekstansiyon pozisyonu

1.2.2. Dirsekaltının Metrik Ölçülerini Almak
Mezura ile dirsekaltının 5’er cm aralıklı çevre ölçüleri alınır ve ölçü kâğıdına yazılır.
Dirsek ile baĢparmak ucu ara mesafesi ölçülür ve ölçü kâğıdına yazılır.
Kumpas ile II – V. metakarp baĢları ara mesafesi ölçülür.
Ölçülen tüm değerler üst ekstremite ölçü kâğıdına yazılır.

ġekil 1.12: Dirsekaltı metrik ölçüleri
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DĠRSEKALTI ORTEZĠ ÖLÇÜ FORMU
Tarih :
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Üst ekstremite dirsekaltı ortezi için metrik ölçüleri alınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Elin normal pozisyonunu kontrol ediniz.
 BaĢparmağınızı avuç içine bastırınız.
 Parmakların açılarını kontrol ediniz.
 El bileğinin açılarını kontrol ediniz.

 Dirsekaltının çevre ölçülerini alınız.
 Mezura kullanınız.
 Dirsekaltının 5’er cm aralıklarla çevre
ölçüleri alınız ve ölçü kağıdına yazınız.

 Ön kol uzunluğunu ölçünüz.
 Mezura kullanınız.
 Dirsek ile baĢparmak ucu ara mesafesini
ölçünüz ve ölçü kâğıdına yazınız.

 El tarağı geniĢliğini ölçünüz.
 Kumpas kullanınız.
 II–V. metakarp baĢları arasını ölçünüz
ve ölçü kâğıdına yazınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Elin normal pozisyonunu kontrol edebildiniz mi?
2. Dirsekaltının çevre ölçülerini alabildiniz mi?
3. Dirsekaltı uzunluğunu ölçebildiniz mi?
4. El tarağı geniĢliğini ölçebildiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

2.
3.

El iskeleti kaç kemikten oluĢur?
A) 18
B) 20

C) 13

D) 27

E) 17

El bileği kemikleri (ossa carpi) kaç kemikten oluĢur?
A) 12
B) 6
C) 8
D) 4

E) 5

El tarağı kemikleri (ossa metacarpi) kaç kemikten oluĢur?
A) 5
B) 3
C) 7
D) 8

E) 11

4.

Köprücük kemiği aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Ulna
B) Radius
C) Humerus
D) Clavicula
E) Skapula

5.

Üst kol kemiği aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Skapula
B) Humerus
C) Radius
D) Ulna
E) Hiçbiri
AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları doğru Ģekilde doldurunuz.

6.

Ön kol kemikleri ………………ve …………………..dır.

7.

Kürek kemiğinin Latince ismi ……………………………..dır.

8.

El tarağı kemiklerinin Latince ismi ……………………………dir.

9.

Kürek kemiği, köprücük kemiği ve üst kol kemiği ……………… bölgesi
kemikleridir.

10.

Üst ekstremitenin en uzun ve kalın kemiği ……………………….. dır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Gövde ortezleri alçı ölçü alma tekniğini kavrayacak ve alçı ölçü alma becerisini
kazanacaksınız.

ARAġTIRMA



Gövde bölgesi kaslarını araĢtırınız.
Gövde ortez alçı ölçü tekniğini araĢtırınız ve arkadaĢlarınız ile tartıĢınız.

2. ÜST EKSTREMĠTE ORTEZĠ ALÇI
ÖLÇÜSÜ
2.1. El ve El Bileği Bölgesi Kasları
Elin palmar tarafında bulunan kısa (intrin, sık) kaslar üç grup oluĢturur. Elin palmar
yüzünün dıĢ yanında baĢparmak ile ilgili dört kas bulunur. Kaslardan üçünün (m. abductor
pollicis brevis, m. opponens pollicis, m. flexor pollicis brevis) oluĢturduğu kabartıya
eminetia thenaris ve bu kaslara thenar kaslar denir. Palmar yüzün iç yanında küçük parmak
hareketleri ile ilgili kaslar bulunur. Hypothenar kaslar adı verilen bu kasların oluĢturduğu
kabartıya eminentia hypothenaris ve bu kaslara hypothenar kaslar denir.
Palma yüzün orta bölümünde mm. lumboricales, mm. interossea ve m. adductor
pollicis bulunur.

2.1.1. Thenar Kaslar
Thenar kaslar; m. abductor pollicis brevis, m. opponens pollicis, m. flexor pollicis
brevis ve m. adductor pollicis kaslarıdır (ġekil 2.1).

ġekil 2.1: Thenar kaslar
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M. abductor pollicis brevis

Thenar bölgedeki en yüzeysel ince ve yassı kastır. Retinaculum flexorum, os
scaphoideum ve os trapeziumdan baĢlar. AĢağı ve dıĢ tarafa doğru uzanarak baĢparmakta
phalanx proximalis bazisinde sonlanır.




ĠĢlevi: BaĢparmağa abduksiyon yaptırarak 2. metakarpal kemikte 90° lik
bir açı oluĢturur. Bu hareketlerin çoğu art. carpometacarpea pollicis, bir
kısmı da art. metacarophalangeada yapılır.
Siniri: N. medianus

M. opponens pollicis

M. abductor pollicis brevisin derininde bulunan küçük, üçgen Ģeklinde bir kastır.
Retinaculum flexorum ve os trapeziumdan baĢlar. 1. metakarpal kemiğin tüm dıĢ kenarına ve
kemiğin palmar yüzünün dıĢ yarımına yapıĢır.





ĠĢlevi: BaĢparmağı öne ve içe doğru çeker. Bu esnada baĢparmak
fleksiyon ve iç rotasyon yapar. 2. parmaktan uzaklaĢması nedeniyle bir
miktar da abduksiyon yapmıĢ olur. Bu hareketlerin tümüne oppozisyon
denir.
Siniri: N. medianus

M. flexor pollicis brevis

M. abductor pollicisin iç yanındadır. Derin ve yüzeysel olmak üzere iki bölümü vardır.
DıĢta bulunan yüzeysel bölümü retinaculum flexorum ve os trapeziumdan baĢlar,
baĢparmağın 1. falanksının radial tarafında sonlanır. Derin bölümü daha küçüktür, kasın iç
ve derin bölümünü oluĢturur. Os trapezium, os capitatum ve distal karpal kemikler
arasındaki bağlardan baĢlar. Yüzeysel bölüm ile birleĢir ve aynı yerde sonlanır.




ĠĢlevi: Önce 1. falanksa fleksiyon, daha sonra 1. metakarpal kemiğe
fleksiyon ve iç rotasyon yaptırır.
Siniri: N. medianus ve n. ulnarisin dallarından innerve olur.

M. adductor pollicis

Ġki baĢlıdır. Caput obliquum, 2. ve 3. metakarpal kemiklerin bazisleri ve komĢu karpal
kemiklerden baĢlar. Bazı lifleri caput transversum kiriĢi ile birleĢir. Phalanx proximalis
bazisinin ulnar iç yarımına yapıĢır. Caput transversum, 3. metakarpal kemiğin palmar
yüzünden baĢlar. Phalanx proximalis bazisinin ulnar iç yarımında sonlanır.



ĠĢlevi: BaĢparmağa adduksiyon yaptırır. Ayrıca oppozisyona da yardım
eder.
Siniri: N. ulnarisin derin dallarından innerve olur.
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2.1.2. Hypothenar Kaslar
Hypothenar kaslar; m. palmaris brevis, m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti
minimi brevis ve m. opponens digiti minimidir (ġekil 2.2).

ġekil 2.2: Hypothenar kaslar



M. palmaris brevis

Elin ulnar tarafında derinin hemen altında ince bir kastır. Retinaculum fleksorumdan
ve aponeurosis palmarisin ulnar tarafından baĢlar. Elin ulnar kenarında avuç derisine yapıĢır.




ĠĢlevi: Elin ulnar tarafına tutunduğu deride, el kenarına paralel bir oluk
oluĢturur. Hypothenar kabartıyı daha belirgin hâle getirerek, palmar yüz
üzerinde deriyi buruĢturur.
Siniri: N. ulnarisin yüzeysel dallarından innerve olur.

M. abductor digiti minimi

Os pisiformeden baĢlar. KiriĢi iki parçaya ayrılır. Küçük parmakta phalanx proximalis
bazisinin ulnar iç kenarında ve dorsal aponörozunda sonlanır.




ĠĢlevi: Küçük parmağa abduksiyon, 1. falanksa ise fleksiyon yaptırır.
Siniri: N. ulnarisin derin dallarından innerve olur.

M. flexor digiti minimi brevis

M. abductor digiti miniminin altında ve dıĢ yanındadır. Retinaculum flexorumdan
baĢlar, küçük parmağın 1. falanksının bazisinde sonlanır.



ĠĢlevi: Küçük parmağa art. metacarpophalangeada fleksiyon yaptırır.
Siniri: N. ulnarisin derin dallarından innerve olur.
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M. opponens digiti minimi

Hypothenar kaslar içinde en derinde yer alan kastır. Retinaculum flexorumdan baĢlar.
5. metakarpal kemiğin iç kenarı boyunca sonlanır.



ĠĢlevleri: 5. metakarpal kemiği öne doğru çeker ve onu dıĢ yana doğru
döndürür. Avuç içi çukurluğunu derinleĢtirir. Küçük parmağı baĢparmağa
doğru yaklaĢtırır (oppozisyon).
Siniri: N. ulnarisin derin dallarından innerve olur.

2.1.3. Orta Palmar Kasları
Orta palmar kaslar; m. lumbricales, m. interossei, m. interossei dorsales ve m.
interossei palmaresdir.


M. lumbricales

M. flexor digitorum profundus kiriĢlerinden baĢlayan 4 adet ince küçük kas demetidir.
Bu kaslar, derin fleksor kas kiriĢlerinden baĢlar. 1 ve 2. kas tek baĢlı, 3 ve 4. kas ise iki
baĢlıdır. Lumbrikal kaslar, baĢparmak hariç diğer dört parmağın radial tarafında uzanarak
art. metacarpophalangeanın palmar tarafından geçer ve ait oldukları parmakların dorsal
aponeurozlarında sonlanır (ġekil 2.3).

ġekil 2.3 : M. lumbricales





ĠĢlevleri: Art. metacarpophalangeada parmaklara fleksiyon, diğer parmak
eklemlerine ekstansiyon yaptırır.
Siniri: Birinci ve ikinci lumbrikaller n. medianustan üçüncü ve dördüncü
lumbarikaller ise n. ulnaristen innerve olur.

M. interossei

Metakarpal kemikler arasında bulunan aralıkları doldurur. Dorsal ve palmar
bölümlerde bulunur.
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M. interossei dorsales

Metakarpal aralıkların dorsal yarısında bulunan dört adet kastır. Birincisi iĢaret
parmağının radial tarafında bulunur. Ġkincisi ve üçüncüsü orta parmağın her iki yanındadır.
Dördüncüsü ise dördüncü parmağın ulnar tarafında bulunur. Kasların kiriĢleri art.
metacarpophalangeanın palmar tarafından geçerek parmakların dorsal tarafına gelir ve
buradaki dorsal aponörozda sonlanır.





ĠĢlevleri: Elin orta parmağından geçen orta eksene göre tutunduğu
parmaklara abduksiyon yaptırır. Orta parmağın her iki yanına da
yapıĢtıkları için ikisi birden kasıldığında orta parmak hareket etmez.
Ancak tek taraftaki kasıldığında o tarafa abduksiyon yaptırabilir.
Siniri: N. ulnarisin derin dallarından innerve olur.

M. interossei palmares

Metakarpal aralığın palmar yarısında bulunan ince üç adet kastır. Birincisi ikinci
metakarpal kemiğin ulnar tarafına ikincisi, dördüncü ve üçüncüsü beĢinci metakarpal
kemiklerin radial taraflarından baĢlayarak, ait oldukları parmakların birinci falankslarının
yan taraflarında ve dorsal aponörozlarında sonlanır.



ĠĢlevleri: Tutundukları ikinci, dördüncü ve beĢinci parmaklara
adduksiyon yaptırır. Birinci falankslara fleksiyon ikinci ve üçüncü
falankslara da ekstansiyon yaptırır.
Siniri: N. ulnarisin derin dallarından innerve olur.

2.2. Ön Kol Bölgesi Kasları
Ön kol bölgesinde bulunan kaslar ön ve arka olarak ikiye ayrılır. Yine ön ve arka grup
kasları derin ve yüzeysel kat olarak incelenir.

2.2.1. Ön Kolun Ön Yüzündeki Yüzeysel (Fleksor) Kaslar
Ön kolun ön yüzündeki yüzeysel (fleksor) kaslar; m. palmaris longus, m. pronator
teres, m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris, m. flexor digitorum superficialisdir.


M. palmaris longus

Epicondylus medialisten baĢlar, aĢağı doğru kiriĢleĢerek uzanır ve avuç içinde geniĢ
bir kiriĢ hâlinde (aponeurosis palmaris) sona erer (ġekil 2.4).



ĠĢlevleri: Aponeurosis palmarisi gererek, ele fleksiyon yaptırır. Ön kolun
fleksiyonuna yardım eder.
Siniri: N. medianusdan innerve olur.
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ġekil 2.4 : M. Palmaris longus, m. pronator teres



M. pronator teres

Ġki baĢı vardır. Caput humerale, fleksor kaslar ile humerusta epicondylus medialisden
baĢlar. Caput ulnare, ulnada proc. coronoideustan baĢlar. Ġki baĢ hemen birleĢir. Kas eğik
olarak ön kolu çaprazlar ve kısa bir kiriĢ ile radius cisminin dıĢ yüzünün orta bölümünde
sonlanır (ġekil 2.4).




ĠĢlevleri: Ön kolun ve elin pronator kasıdır. Art. cubitiye biraz fleksiyon
yaptırır. Pronasyon hareketinde daima m. pronator quadratu ile birlikte
çalıĢır. M. pronato quadratus ile yapılan hareketleri kuvvetlendirir.
Siniri: N. medianusdan innerve olur.

M. flexor carpi radialis

Epicondylus medialis humeri ve fascia antebrachiiden baĢlar. Ön kolun alt yarısında
kiriĢ olarak devam eder ve 2. metakarpal kemiğin proksimal ucunda sonlanır (ġekil 2.5).


ĠĢlevi: Ele fleksiyon ve radial abduksiyon yaptırır. Fleksiyon hareketini
m. flexor carpi ulnaris ve kısmen de m. flexor digitorum superficialis
birlikte gerçekleĢtirir. Abduksiyon hareketinde m. extensor carpi radialis
longus ile beraber hareket eder.
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Siniri: N. medianusdan innerve olur.

ġekil 2.5: M. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris



M. flexor carpi ulnaris

Ġki baĢlıdır. Caput humarale iç epicondylden, caput ulnare olecranonun yan yüzünden
baĢlar. Ġki baĢı kiriĢ yapısında bir kavis birleĢtirir. KiriĢi os pisiforme, os hamatum, 5.
metakarpal kemiğin bazisi ve bağlara yapıĢır (ġekil 2.5).





ĠĢlevleri: M. flexor carpi radialis, m. palmaris longus, m. flexor digitorum
superficialis, m. flexor carpi ulnaris el bileğine fleksiyon, m. extensor
carpiulnaris ile birlikte ele umar abduksiyon yaptırır. M. flexor ve
extensor carpi ulnarisler birlikte çalıĢarak art. carpometacarpea
ekstansiyon yaptığında elin radial abduksiyonuna engel olur.
Siniri: N. ulnaristen innerve olur.

M. flexor digitorum superficialis

Yüzeysel grup kasların en derinde ve en geniĢ olanıdır. Ġki baĢlıdır. Caput humeroulnare epicondylus medialis ve proc. coronoideus’un iç yan kenarından baĢlar.
Caput radiale radiusun ön kenarından baĢlar. Kasın lifleri baĢparmak hariç diğer
parmaklara gitmek üzere dört demete ayrılır. Her bir kas kiriĢi birinci falanksın hizasında iki
demete ayrılarak bir geçit oluĢturur. Bu geçitten daha derinde bulunan m. flexor digitorum
profundus’un kiriĢi geçer (ġekil 2.6).
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ġekil 2.6 : M. flexor digitorum superficialis





ĠĢlevleri: Önce sonlandığı ikinci falanksa, daha sonra da sırası ile birinci
falanks ve ele fleksiyon yaptırır. Caput humerale, ön kolun fleksiyonuna
da yardım edebilir.
M. flexor digitorum superficialis özellikle parmakların ince hareketleriyle
ilgilidir. Bu kasın fonksiyon görememesi hâlinde, derin fleksorlar, büyük
ölçüde bu kasın görevini üstlenir. Bu gibi durumlarda, ince iĢler dıĢında,
elimizde birĢey yakalama, tutma gibi fonksiyonları rahatlıkla yaptırabilir.
Siniri: N. medianusdan innerve olur.

2.2.2. Ön Kolun Ön Yüzündeki Derin (Fleksor) Kaslar

ġekil 2.7: M. flexor digitorum profundus , flexor pollicis longus, , m. pronator quadrates
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Ön kolun ön yüzündeki derin (fleksor) kaslar; m. flexor digitorum profundus, flexor
pollicis longus ve m. pronator quadratesdir.


M. flexor digitorum profundus

Yüzeysel kasların derinde ve ön kolun ulnar tarafında bulunur. Ulna 3/4 ön yüzü ve
membrana interossea ön yüzünden baĢlar. BaĢparmak hariç diğer parmaklara gitmek üzere
ön kolun distal 1/3 ünde 4 kiriĢe ayrılır. Birinci falanks hizasında, yüzeysel kas kiriĢindeki
geçitten (habitus tendineus) geçerek yüzeyselleĢir ve son falanksın bazisinde sonlanır (ġekil
2.7).





ĠĢlevleri: Önce tutunduğu üçüncü, sonra sırasıyla ikinci, birinci falanksa
ve ele fleksiyon yaptırır. El ekstansiyon durumunda iken parmaklar
üzerine olan etkisi daha fazladır.
Yüzeysel ve derin fleksor kaslar birlikte kontraksiyon yaptığında önce 2.
sonra 3. ve en sonda 1. falanks fleksiyon yapar. Derin fleksor kaslar, daha
ziyade tutma kavrama gibi kaba fonksiyonları yapar. Bu durumda sadece
birinci ve ikinci falankslar fleksiyon yapabilir. Bu nedenle elimizle bir
cismi sıkıca kavrayamayız ve elimizi sıkı yumruk hâline getiremeyiz.
Siniri: Kasın iç yan parçası n. ulnaristen, dıĢ yan parçası n. medianusun
dalından innerve olur.

M. flexor pollicis longus

Tuberositas radiiden, radiusun ön yüzünden ve buraya komĢu membrana interosseadan
baĢlar. Kas lifleri yassı bir kiriĢle sonlanır ve canalis carpiden geçer. Elde, tenar kasların
arasından geçerek baĢparmağın distal falanksının bazisinde sonlanır (ġekil 2.7).





ĠĢlevleri: BaĢparmağın önce 2. sonra 1. falanksına ve 1. metakarpal
kemiğe fleksiyon yaptırır. Ayrıca baĢparmağı ikinci parmağa
yaklaĢtırmak suretiyle adduksiyon, küçük parmağa yaklaĢtırmak suretiyle
de, opozisyon yaptırır. Bu kas baĢparmağın en kuvvetli fleksorudur.
Siniri: N. medianusun dalı n. interrosseus anteriordan innerve olur.

M. pronator quadratus

Dört köĢeli yassı bir kastır, ön kolun ön yüzünün distalinde ve en derininde yer alır.
Radius ve ulnanın alt parçalarını önden çaprazlar. Ulnanın ön yüzünün alt parçasından
baĢlar, lifleri dıĢ yana ve hafif aĢağıya doğru geçer. Radiusun ön yüzünün ve ön kenarının alt
parçasına yapıĢır (ġekil 2.7).



ĠĢlevi: Ön kolun esas pronator kasıdır. Hızlı ve kuvvetli pronasyonda m.
pronator teres harekete katılır.
Siniri: N. medianusun dalı n. interrosseus anteriordan innerve olur.
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2.2.3. Ön Kolun Arka Yüzündeki Yüzeysel (Ekstansor) Kaslar
Ön kolun arka yüzündeki yüzeysel (ekstansor) kaslar; m brachioradialis, m. extensor
carpi radialis longus, m. extensor carpi radialis brevis, m. extensor digitorum, m. extensor
digiti minimi, m. extensor carpi ulnaris ve m. anconaeusdur.


M. brachioradialis

Ön kolda radial tarafta bulunur. Humerusta crista supraepicondyllaris lateralisden
baĢlar. KiriĢi radiusun alt ucunda proc. styloideusun üstünde sonlanır (ġekil 2.8).

ġekil 2.8: M. brachioradialis






ĠĢlevi: Ön kolun dorsal yüzünde bulunmasına karĢın, radiusa tutunarak ön
yüzüne geçer. Ekstansor kasların siniri tarafından innerve olur, fakat ön
kola fleksiyon yaptırır. Ayrıca, diğer kaslar tarafından pronasyon
durumuna getirilmiĢ ön kolun supinasyonuna yardım eder.
Siniri: N. radialisden innerve olur.

M. extensor carpi radialis longus

Humerusta crista supraepicondylaris lateralisin alt üçte birinden baĢlar. Radiusun dıĢ
yüzü boyunca m. abductor pollicis longus ve m. extensor pollicis brevis altında uzanan kiriĢi
os metacarpale II’nin bazisinin dorsal yüzüne yapıĢır (ġekil 2.9).

ġekil 2.9: M. extensor carpi radialis longus
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ĠĢlevi: Ele ekstansiyon ve radial abduksiyon yaptırır.
Siniri: N. radialisten innerve olur.

M. extensor carpi radialis brevis

M. extensor carpi radialis longusun altında daha kısa, fakat daha kalın bir kastır.
Humerusta epicondylus lateralisden baĢlar. Os metacarpale III’ün bazisinin dorsal yüzüne
yapıĢır (ġekil 2.10).

ġekil 2.10:M. extensor carpi radialis brevis





ĠĢlevi: Ele ekstansiyon yaptırır. Sagital eksene yakın olması nedeniyle bu
eksen etrafında çok zayıf olarak radial abduksiyon da yaptırır.
Siniri: N. radialisin dalı olan n. interosseus posterior

M. extensor digitorum

Humerusta epicondylus lateralisten ve fascia antebrachiiden baĢlar. Dört kiriĢe ayrılır,
kiriĢler el sırtında her biri bir parmağa doğru yayılarak uzanır.
Falanksın dorsalinde, dorsal aponöroz’un yapısına katılarak 3. falanksda sonlanır. Kas
kiriĢleri, el sırtında connexus intertendineus denilen yan bağlarla birbirine bağlanmıĢtır. Bu
nedenle parmakların her birinin ayrı ayrı ekstansiyon yapmaları zorlaĢır(ġekil 2.11).

ġekil 2.11: M. extensor digitorum
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ĠĢlevi: Art. metacorpophalangea ve art. interphalangealarda parmaklara
ekstansiyon yaptırır. 3, 4 ve 5. parmaklarda ekstansiyon ile birlikte bir
miktar abduksiyon olur.
Siniri: N. radialisin dalı olan n. interosseus posterior

M. extensor digiti minimi

M. extensor digitorumun iç tarafında bulunan ince uzun bir kastır. Humeruste
epicondylus iateralis’ten ve fascia antebrachiiden baĢlar. KiriĢi retinaculum extensorumun
derinindeki 5. kanaldan tek baĢına geçerek el sırtına gelir ve 5. parmağın dorsal
aponörozunda sonlanır (ġekil 2.12).

ġekil 2.12: M. extensor digiti minimi





ĠĢlevi: M. extensor digitorum ile birlikte küçük parmağa ve ele
ekstansiyon yaptırır.
Siniri: N. radialisten innerve olur.

M. extensor carpi ulnaris

Ön kolun dorsal yüzünün umar tarafında bulunur. Ġki baĢlıdır. Caput humerale,
epicondylus lateralisten, caput ulnare, ulnanın arka kenarından baĢlar. 6. kanaldan
(retinaculum extensorum) geçer 5. metakarpal kemiğin bazisinin iç yan yüzüne yapıĢır (ġekil
2.13).

29

ġekil 2.13: M. extensor carpi ulnaris






ĠĢlevi: M. extensor carpi radialis longus ve brevis ile birlikte el bilek
eklemini tespit etmek için fleksor kaslara yardım eder. M. extensor carpi
radialis longus ve brevis ile el bilek eklemine ekstansiyon, m. flexor carpi
ulnaris ile ele umar abduksiyon yaptırır.
Siniri: N. radialisten innerve olur.

M. Anconaeus

Dirsek ekleminin dorsalisinde, m. triceps brachiinin devamı Ģeklinde olan küçük
üçgen bir kastır. Humerusun dıĢ epicondylinden baĢlar, lifleri yayılarak aĢağı ve
içe doğru uzanır. Olecranon ve ulnanın dorsal yüzünün proksimalinde sonlanır.



ĠĢlevi: Ön kola ekstansiyon yaptırır.
Siniri: N. radialisten innerve olur.

2.2.4. Ön Kolun Arka Yüzündeki Derin (Ekstansor) Kaslar
Ön kolun arka yüzündeki derin (ekstansor) kaslar; m. supinator, m. abductor pollicis
longus, m. extensor pollicis brevis, m. extensor pollicis longus, m. extensor indicisdir.


M. Supinator

Radiusun üst üçte birini sarar. Derin ve yüzeysel olmak üzere iki tabaka Ģeklinde olan
kasın iki tabakası arasından radialisin derin dalı geçer. Yüzeysel tabaka kiriĢ, derin tabaka
kas lifleri Ģeklinde humerusun dıĢ epicondylinden baĢlar. AĢağı ve dıĢ tarafa uzanan lifleri
radiusun ön, dıĢ yan ve arka yüzlerine yapıĢır (ġekil 2.14).


ĠĢlevi: Avuç içini öne çevrilebilmek için radiusu döndürür (supinasyon).
Kuvvetli supinasyonda, özellikle dirsek eklemi fleksiyonda iken m.
biceps brachii ile birlikte kasılır. M. biceps brachiinin supinasyon gücü
m. supinatorun üç katıdır. GerilmiĢ dirsek ekleminde yapılan supinasyona
katkısı çok azdır. M. supinator fleksiyon yapmıĢ kolda daha iyi kasılır.
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Siniri: N. radialisin derin dalından innerve olur.

ġekil 2.14: M. Supinator



M. abductor pollicis longus

Radius ve ulnanın arka yüzü ile membrana interosseadan baĢlar. KiriĢi retinaculum
extensorumun altından geçer. Ġki parçaya ayrılır. Biri 1. metacarpal kemiğin bazisine, diğeri
os trapeziuma yapıĢır. Retinaculum extensorum el bilek eklemini eğik olarak enine
çaprazlayan kalın fibröz yapıdır. Fascia antebrachii’nin kalınlaĢmasıyla oluĢmuĢtur (ġekil
2.15).

ġekil 2.15: M. abductor pollicis longus




ĠĢlevi: M. abductor pollicis brevis ile baĢparmağın abduktorudur. M.
extensor pollicis longus ve brevis ile art. metacarpophalangeada
baĢparmağa ekstansiyon yaptırır.
Siniri: N. radialisin derin dalından innerve olur.
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M. extensor pollicis brevis

M. abductor pollicis longusun medialinde bulunur ve bu kasla aynı yönde seyreder.
Radiusun arka yüzünden, membrana interosseadan baĢlar. BaĢparmakta phalanx proximalis
bazisinin dorsal yüzüne yapıĢır (ġekil 2.16).

ġekil 2.16: M. extensor pollicis brevis





ĠĢlevi: BaĢparmağın 1. falanksına daha sonra da 1. metakarpal kemiğe
abduksiyon ve repozisyon (ekstansiyon) yaptırır.
Siniri: N. interrosseus posterior (n. radialis)

M. extensor pollicis longus

Ulnanın arka yüzünün orta üçte birinden, membrana interosseadan baĢlar.
Retinaculum extensorum altından geçer. BaĢparmak ekstansiyon yaptığında m. extensor
pollicis brevisten uzaklaĢır ve aralarında anatomik enfiyelik veya fovea radialis denilen
üçgen biçiminde bir çukur oluĢur. Çukuru iç yandan m. abductor pollicis longus ve m.
extensor pollicis brevis kiriĢleri sınırlar. Kasın kiriĢi baĢparmakta phalanx distalisin
bazisinde sonlanır (ġekil 2.17).

ġekil 2.17: M. extensor pollicis longus
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ĠĢlevi: BaĢparmakta phalanx distalisi gerer. M. extensor pollicis brevis ve
m. abductor pollicis longus ile birlikte baĢparmağa ait phalanx
proximalise ve 1. metakarpal kemiğe ekstansiyon yaptırır. Ayrıca
gerilmiĢ baĢparmağı dıĢa döndürür ve radial abduksiyon yaptırır.
Siniri: N. radialisin derin dalından innerve olur.

M. extensor indicis

M. extensor pollicis longusun ulnar tarafında bulunan ince uzun bir kastır. Ulnanın
arka yüzünden membrana interosseadan baĢlar. Retinaculum extensorun altından kiriĢi geçer.
ĠĢaret parmağının dorsal oponeurozuna karıĢır (ġekil 2.18).

ġekil 2.18: M. extensor indicis



ĠĢlevi: ĠĢaret parmağının ekstansiyonuna yardım eder.
Siniri: N. interrosseus posterior (n. radialis)

2.3. Üst Kol Kasları
Üst kol kasları, üst kol ön grup kasları ve üst kol arka grup kasları olarak iki gruba
ayrılır.

2.3.1. Üst Kol Ön Grup Kasları
Üst kol ön grup kasları; m. biceps brachii, m. brachialis ve m. coracobrachialisdir.


M. biceps brachii

Kolun pazı kabarıklığını yapar, fleksor kaslardandır. Ġki baĢlıdır. Caput longum (uzun
baĢı) art. humeride eklem kapsülünden, caput breve (kısa baĢı) proc. coracoideusun ucundan
baĢlar. M. biceps brachiinin iki baĢı dirsek ekleminin 7-10 cm üstüne kadar ayrı olarak
uzanır, sonra birleĢir ve tuberasitas radiide sonlanır (ġekil 2.19).
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ġekil 2.19: M. biceps brachii






ĠĢlevi: Ön kola supinasyon ve fleksiyon yaptırır. Caput longum m.
deltoideus kontraksiyonunda caput humeri’nin yukarıya doğru kaymasını
önlemede yardımcı olur. Ayrıca caput longum kola abduksiyon,
caputbreve adduksiyon yaptırır.
Siniri: N. musculocutaneusdan innerve olur.

M. brachialis

M. biceps brachiinin derininde bulunur. Humerusun ön yüzünün alt yarımından baĢlar.
Kalın geniĢ bir kiriĢ ile tuberositas ulnaeye ve proc. coronoideusun ön yüzüne yapıĢır (ġekil
2.20).

ġekil 2.20: M. Brachialis




ĠĢlevi: Ön kola veya ön kol sabit ise kola dirsek ekleminde fleksiyon
yaptırır.
Siniri: N. musculocutaneus taraından innerve olur. Bazen n. medianustan
ince bir dal alabilir.
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M. Coracobrachialis

Kolun üst ve iç kısmında bulunur. Proc. coracoideus ucundan m. biceps brachiinin
kısa baĢı ile ortak bir kiriĢ ile baĢlar. M. triceps brachii ile m. brachialisin sonlanma yerleri
arasında humerus cisminin iç yan kenarına yapıĢır (ġekil 2.21).

ġekil 2.21: M. Coracobrachialis




ĠĢlevi: Kolu içe, öne doğru çeker. Kol kaldırıldığı zaman adduksiyon
yaptırır.
Ġçerisinden geçen n. musculocutaneus tarafından innerve olur.

2.3.2. Üst Kol Arka Grup Kasları
Üst kol arka grup kası, m. triceps brachiidir.


M. triceps brachii

Kolun ekstansor kaslar bölümünde yer alır. Kalın üç baĢlı bir kastır. Caput longum;
scapulada tuberculum infragleoidaleden baĢlar. Yukarıda art. humerinin fibröz kapsülü ile
birleĢir. Diğer iki baĢ arasında aĢağı doğru ilerler ve olecranona tutunan müĢterek kiriĢle
sonlanır. Caput laterale; humerus cisminin arka yüzünden, dıĢ yan kenarından baĢlar. AĢağı
ve içe doğru humerusu saran lifler, kasın müĢterek kiriĢinde sona erer.

2.4. Omuz Bölgesi Kasları
Omuz bölgesi kasları dıĢ yan grup, ön grup, arka grup ve iç yan grup kasları olarak
ayrılır.

2.4.1. Omuz DıĢ Yan Grup Kasları
Omuz dıĢ yan grup kası; m. deltoideusdur.


M. deltoideus

Kalın, üçgen Ģeklinde bir kastır. On lifleri clavicula’dan, orta lifleri acromion’un dıĢ
yan kenarından, arka lifleri spinascapulae’den baĢlar. Bir araya gelen kas lifleri bir kiriĢ ile
humerus cisminin tuberositas deltoidea’da sonlanır (ġekil 2.22).
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ġekil 2.22: M. deltoideus





ĠĢlevi: Kasın tamamı veya bir parçası tek olarak çalıĢabilir. On lifleri m.
pectoralis major ile kolu öne, içe çeker (fleksiyon) ve kola iç rotasyon
yaptırır. Arka lifleri m. latissimus dorsi ve m. teres major ile birlikte kolu
arkaya doğru çeker, dıĢa rotasyon yaptırır. Orta lifleri kasın en kuvvetli
parçasını oluĢturur. Kola abduksiyon yaptırır, horizontale kadar kaldırır.
Siniri: N. axillaristen innerve olur.

2.4.2. Omuz Ön Grup Kasları
Omuz ön grup kasları; m. pectoralis major ve m. pectoralis minordur.


M. pectoralis major

Yelpaze Ģeklinde geniĢ bir kastır. Memelerin hemen derininde bulunur. Lifleri göğüs
ön bölümünde clavicula, sternum ve karın kaslarının sağlam kılıfından baĢlar. Yukarıya ve
dıĢa doğru uzanır. Kas lifleri bir araya toplanarak humerusun crista tuberculi majorise yapıĢır
(ġekil 2.23).

ġekil 2.23: M. pectoralis major
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ĠĢlevleri: Kasın tümü humerusun adduksiyonunda ve içe rotasyonunda
çalıĢır. Geriye ve dıĢ yana doğru gerilmiĢ kolu kas öne ve içe çeker. Kol
öne doğru sallanırken sternal ucu çalıĢmaz. Yalnız m. deltoideus’un ön
lifleri ve m. coracobrachialis clavicular uç ile birlikte kolu öne doğru
çeker. Kollar baĢ üstünde tespit edildiği zaman, örneğin bir yere
tırmanırken gövdenin yukarıya çekilmesinde m. pectoralis majora m.
latissimus dorsi ve m. trapezius yardım eder m. pectoralis major derin ve
kuvvetli inspirasyonda çalıĢır.
Siniri: Plexus brachialisden gelen n. pectoralis medialis tarafından
innerve olur.

M. pectoralis minor

M. pectoralis majorun arkasındadır. 3-5. kaburgaların dıĢ yüzlerinden baĢlar. Lifleri
yukarı, dıĢa doğru geçer. Scapulada proc. coracoideusa yapıĢarak sonlanır (ġekil 2.24).

ġekil 2.24: M. pectoralis minor




ĠĢlevi: Scapulayı göğüs duvarı üzerinde öne doğru çekmek için m.
serratus anteriora yardım eder. Ġnspirasyonda çalıĢır.
Siniri: Plexus brachialisden gelen n. pectoralis medialis tarafından
innerve olur.

2.4.3. Omuz Arka Grup Kasları
Omuz arka grup kasları; m. supraspinatus, m. teres minor, m. teres major, m.
subscapularisdir (ġekil 2.25).

ġekil 2.25: Omuz arka grup kasları
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M. supraspinatus

Fossa supraspinatadan baĢlar, laterale doğru uzanan kas lifleri bir kiriĢte toplanarak
tuberculum majusun üst kısmında sona erer (ġekil 2.26).

ġekil 2.26: M. supraspinatus





ĠĢlevleri: Art. humeride kola abduksiyon ve dıĢa rotasyon yaptırır. Caput
humeriyi omuz eklemi içinde tespit eder.
Siniri: N. suprascapularisden innerve olur.

M. teres minor

Scapula dıĢ kenarında baĢlar, kas yukarıya ve dıĢa eğik olarak uzanır, art. humeri
kapsülünün arka yüzünün alt bölümünü çaprazlar. KiriĢi tuberculum majusun en alt
bölümüne yapıĢır (ġekil 2.27).

ġekil 2.27: M. teres minor





ĠĢlevleri: Kola dıĢ rotasyon yaptırır. Ayrıca az da olsa üst demetleri
abduksiyon, alt demetleri ise adduksiyon yaptırır. Diğer omuz kasları gibi
omuz eklemini kuvvetlendirir.
Siniri: N. axillarisden innerve olur.

M. teres major

Scapulanın arka yüzünden baĢlar. Lifleri yukarıya doğru uzanır, omuz ekleminin
altından ve önünden geçer. Crista tuberculi minoriste sonlanır (ġekil 2.28).

ġekil 2.28: M. teres major
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ĠĢlevleri: Kola adduksiyon, iç rotasyon ve ekstansiyon yaptırır. Rotasyon
fonksiyonu bakımından, m. pectoralis majorun sinergistidir.
Siniri: N. suprascapularisden innerve olur.

M. subscapularis

Scapulanın ön yüzü üzerinde fossa subscapularisten ve kası örten aponörozdan baĢlar.
Kasın geniĢ olan kiriĢi art. humerinin önünden dıĢ yana geçer, tuberculum minosta sonlanır
(ġekil 2.29).

ġekil 2.29: M. subscapularis





ĠĢlevleri: M. subscapularis kolu içe döndürür. M. subscapularis, M.
supraspinatus, m. infraspinatus ve m. teres minor birlikte caput humerinin
cavitas glenoidalis karĢısında normal konumunda kalmasını sağlar ve
aĢırı kaymasını kontrol eder.
Siniri: N. suprascapularisden innerve olur.

2.4.4. Omuz Ġç Yan Grup Kasları
Omuz iç yan grup kası, m. serratus anteriordur.


M. serratus anterior

1-8. kaburgaların dıĢ yüzlerinden 6-7 parmaksı kas uzantısı ile baĢlar. DıĢa ve
yukarıya doğru uzanan kas lifleri, kürek kemiğinin medial kenarına tutunarak sona erer
(ġekil 2.30).

ġekil 2.30: M. serratus anterior
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ĠĢlevleri: M. pectoralis minor ile scapulayı öne doğru çeker. Üst parçası
m. levator scapulae, m. trapeziusun üst lifleri scapulayı dıĢa ve öne doğru
döndürmede m. trapeziusa yardım eder ve angulus lateralis yukarıya
doğru çevrilir. Bu hareket kolun horizontal abduksiyondan daha yukarıya,
baĢ üzerinde vertikal pozisyona kadar kaldırılmasında gereklidir. M.
deltoideus kolu scapula ile dik açı yapıncaya kadar yükseltirken, m.
serratus anterior ve m. trapezius scapulaya rotasyon yaptırır. Kol bunun
sonucu vertikale kadar kaldırılabilir.
Siniri: N. plexus brachialisten gelen n. thoracicus longus tarafından
innerve olur.

2.5. Üst Ekstremite Ortezi Alçı Kalıp Alma Tekniği
Üst ekstremite ortezi alçı ölçüsü almadan önce hastaya ön bilgiler verilir. Alçı ölçü
alırken hastaya duruĢ pozisyonu anlatılmalıdır.

2.5.1. Üst Ekstremite Alçısı için Hazırlık Yapmak
ÇalıĢma yeri hazırlanır, aletler ve malzemeler hazır bulundurulur. Alçılamada bütün
iĢler çabuk yürütülmelidir ve aramak için fazla zaman olmadığı düĢünülmelidir.
Bir sol el alçı kalıbında, sağ elle el bileği alttan sarılır ve baĢparmakla el ayası tutulur.
Sağ el alçı kalıbında ise sol elle tutulur. Bunu yaparken el pozisyonunu düzeltebilirsiniz.
Alçılamadan önce birkaç defa alıĢtırma yapınız. Elin duruĢ pozisyonu kontrol edilir
(ġekil 2.31).

ġekil 2.31: Elin duruĢ pozisyonu



Eli alçılamaya hazırlamak





El ölçülerini tespit edilir.
Deriyi ve kılları korumak için el kremle, vazelinle veya alçı izolasyon
kremi ile ovulur.
Alçı negatifinin kesilebilmesi için el sırtı üzerine deri bağcık koyulur
(BaĢka malzemeler de kullanılabilir. Örneğin dayanıklı bir ip, sert bir tel,
dar polietilen Ģerit vb.).
Kopya kalemi ile hassas noktalar iĢaretlenir.
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Elin üzerine nemli dar bir triko hortum geçirilir. Triko hortum,
baĢparmak bölgesinde kesilir (ġekil 2.32).

ġekil 2.32: Elin izolasyonu

2.5.2. Negatif Alçı Kalıbı Almak


Alçı sargıları yumuĢaması için suya koyulur. Bunu takiben sargılar hafifçe
sıkılır ve e1 çevresine sarılır. El ayasından baĢlayıp alçı sargısı ile önkol dirseğe
kadar sarılır. BaĢparmağın üzerine fazla kat yapılmaz (ġekil 2.33).

ġekil 2.33: Alçı sargı sarılması



Alçı sargısını sararken daima sargı 2/3 oranında üst üste bindirilir (ġekil 2.34).

ġekil 2.34: Alçı sargı sarılması



El düzeltilir, el bilek açısı ve elin pozisyonu verilir. Serbest kalan elle alçı
pürüzsüz ovalanır. Yeterince boĢluk oluĢması için baĢparmak kendi çevresinde
döndürülür (ġekil 2.35).

ġekil 2.35: Alçı sargı sarılması
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Alçı negatif sertleĢtiği zaman, kesim dikiĢinin üzerine kopya kalemi ile enine
çizgiler çizilir. Bunlar, negatif yarılarının tekrar doğru olarak birbirlerine
eklenmeleri için önemlidir.
Kesim ipi yukarı doğru çekilir ve alçı negatifi keskin bir bıçakla (falçata) kesilir
(ġekil 2.36).

ġekil 2.36: Alçı sargı kesilmesi




Alçı negatif, eli yukardan dıĢarı çekebilecek kadar aralanır ve el çıkartılır.
Alçı çıkartılırken, baĢparmağın çıkması için yeterli boĢluk olup olmadığı
kontrol edilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Üst ekstremite ortezi için önkoldan negatif alçı kalıp alınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Önkolu izole ediniz.
 ÇeĢitli izolasyon malzemelerinden birini
kullanarak izole ediniz (Ġzole kremi,
vazelin, vb.).



Hastaya
giydiriniz.

triko

çorap
 BaĢparmak için trikoda bir delik açınız.

 Önemli/hassas noktaları iĢaretleyiniz.






ĠĢaretlemelerde kopya kalemi kullanınız.
Kalem ucunu suya batırarak ıslatınız.
ĠĢaretlemeleri triko üzerinde yapınız.
Kemik çıkıntılarını ve yara izlerini
iĢaretleyiniz.

 Kılavuz (kesme) ipi yerleĢtiriniz.
 Ġp, deri vb. materyalden kesme kılavuzu
kullanınız.

 Alçılı sargı bezini sarınız.
 Alçı sargılarını, yumuĢaması için suya
koyunuz.
 El ayasından baĢlayıp alçı sargısı ile
önkolu dirseğe kadar sarınız.
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 Alçılı sargı bezi ile baĢparmağı sarınız.
 Yeterince
boĢluk
oluĢması
için
baĢparmağı kendi çevresinde döndürünüz.

 Alçı sargıyı keserek çıkartınız.
 Kopya kalemi ile enine çizgiler çiziniz.
 Kesim ipi yukarı doğru çekiniz ve alçı
negatifi keskin bir bıçakla (falçata vb.)
kesiniz.
 Alçı negatifi, eli yukardan dıĢarı
çekebilecek kadar aralayınız ve eli
çıkartınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Önkolu izole edebildiniz mi?
2. Hastaya triko çorap giydirebildiniz mi?
3. Önemli/hassas noktaları iĢaretleyebildiniz mi?
4. Kılavuz (kesme) ipi yerleĢtirebildiniz mi?
5. Alçılı sargı bezini sarabildiniz mi?
6. BaĢparmağı, alçı sargıyla sarabildiniz mi?
7. Alçı kalıbı, keserek çıkartabildiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, el ve el bileği bölgesi thenar kaslarından değildir?
A) M. abductor pollicis brevis
B) M. opponens pollicis
C) M. flexor pollicis brevis
D) M. adductor pollicis
E) M. Deltoideus

2.

AĢağıdakilerden hangisi, el ve el bileği bölgesi orta palmar kaslarından değildir?
A) M. adductor pollicis
B) M. lumbricales
C) M. interossei
D) M. interossei dorsales
E) M. interossei palmares

3.

AĢağıdakilerden hangisi, m. palmaris longus kasının iĢlevidir (fonksiyonudur) ?
A) Dirseğe adduksiyon yaptırır
B) Ele fleksiyon yaptırır
C) Parmaklara extensiyon yaptırır
D) Omuza abduksiyon yaptırır
E) Hiçbiri

4.

AĢağıdakilerden hangisi, m. extensor indicis kasının iĢlevidir (fonksiyonudur) ?
A) Omuza adduksiyon yaptırır
B) Dirseğe flexiyon yaptırır
C) Dirseğe extensiyon yaptırır
D) ĠĢaret parmağının ekstansiyonuna yardım eder
E) Hiçbiri

5.

AĢağıdakilerden hangisi, m. brachialis kasının iĢlevidir (fonksiyonudur) ?
A) Parmaklara extensiyon yaptırır
B) Dirseğe extensiyon yaptırır
C) Dirseğe flexsiyon yaptırır
D) Omuza flexiyon yaptırır
E) Omuza abduksiyon yaptırır
AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları uygun Ģekilde doldurunuz.

6.

M. biceps brachii kası, ……………………………….. grup kaslarındandır.

7.

M. pronator teres kası, ……………………………….. kaslarındandır.
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8.

M. deltoideus kası, ……………………………….. kasıdır.

9.

A.

brachialis,

dirsek

ekleminin

1

cm

kadar

altında

……………….ve

………………..’e ayrılır.
10.

Alçı sargısını sararken daima sargı ………… oranında üst üste bindirilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ye geçiniz.

47

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Hastaya ön bilgileri verdiniz mi?
2. Metrik kumpas ölçüleri doğru mu?
3. Metrik mezura ölçüleri doğru mu?
4. ĠĢaretlediğiniz vücudun yüke hassas ve önemli noktaları
doğru yerde mi?
5. Alçı ölçü almak için uygun materyalleri kullandınız mı?
6. Ön kola, alçı ölçü almak için düzgün duruĢ Ģekli verdiniz mi?
7. Alçılı sargı bezlerini tekniğine uygun sardınız mı?
8. Negatif alçı kalıbı kesip, düzgün çıkarttınız mı?
9. Negatif alçı kalıbın simetrisi doğru mu?
10.Negatif alçı kalıbı, birleĢtirme çizgilerine göre düzgün
birleĢtirip longetler ile tam kapattınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçebilirsiniz. Öğretmeninizle iletiĢime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
C
A
D
B
radius ve ulna
scapula
ossa metacarpi
omuz
humerus

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1

E

2

A

3

B

4

D

5

C

6
7
8

üst kol ön
ön kol ön yüz yüzeysel
omuz dıĢ yan grup

9
10

a. radialis ve a. ulnaris
2/3
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