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Omuz kavşağı eklemleri

Dirsek önkol

ü Glenohumeral eklem

ü Ulna

ü Akromiyoklavikular

ü Radius

eklem
ü Sternoklavikular eklem
ü Skapulotorasik eklem

El bileği –El- parmaklar Kemik yapısı

Omuz kavşağı eklemleri
ü Glenohumeral Eklem

ü Karpal –el bilek

ü Akromioklavikuler eklem

kemikleri (8)
ü Metakarpal – el
tarak kemikleri (5)
ü Falanks- Parmak
Kemikleri (14)

ü Sternoklavikuler eklem
ü Skapulotorasik eklem
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Glenohumeral eklem
ü Omuz kavşağı ile humerus arasında uzanan

kaslar

ü m. deltoideus
ü m. teres major
ü m. Korakobrakialis

Çevirici Kılıf - Rotator kaf
ü m. subskapularis
ü m. supraspinatus
ü m. infraspinatus
ü m. teres minor

Omuz Çevirici kılıf

Omuz Kasları

Figure 7-17(a)

Omuz Bölgesi Kasları
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Skapula
Kasları

• INSERTION skapulada olan kaslar =
scapulayı hareket ettirir
– Rhomboid kaslar
– Trapezius
– Pektoralis Minor
– Serratus Ventralis
– Levator Scapula
• ORIGIN skapula üzerinde olan kaslar=
Kolu hareket ettirir
– Subscapularis
Çevirici Manşet
– Supraspinatus
(Rotator Kaf)
– Infraspinatus
– Teres Minor
– Teres Major
– Latissimus Dorsi (kısmen
skapulada)
– Korakobrakialis

ü Bu kaslar zayıf olan omuz eklemi bağlarının açığını kapatarak

omuz ekleminin pozisyonunda kalmasına yardım eder.
ü Deltoid kası omuz kabarıklığını yapan kastır. Asıl olarak kolun

abduksiyonunu yaparsa da kolun adduksiyon fleksiyon ve
ekstensiyonunda da rol oynayan bölümleri vardır.
ü Çevirici Manşet-Rotator kaf; omuz eklemi kapsülü etrafında kas

ve tendondan oluşan bir kılıf oluşturarak omuz ekleminin
stabilitesini artırır. Humerus başının yerinde kalmasını sağlar,
aşırı hareketliliğini önler.
ü supraspinatus; kol sarkık durumdayken humerus başını aşağı

çeken kuvvete karşı koyar. Omuz abduksiyon ve dış rotasyon
hareketlerinde görev alır.

Kol kasları
ü m. subskapularis
ü m. infraspinatus; kola abduksiyon ve dış rotasyon

yaptırır.
ü m. teres minor; kola dış rotasyon ve adduksiyon yaptırır
ü m. teres major; kola adduksiyon ve iç rotasyon yaptırır.
ü m. korakobrakialis; Omuz ekleminde iç rotasyon ve

kalkmış kola adduksiyon

ön kısım
ü Biseps Braki
ü Brakialis
ü Korakobrakialis

Arka kısım
ü Triseps braki

ü m. latissumus dorsi; sırtın en geniş kasıdır, m pectoralis

major ile birlikte kolun en kuvvetli adduktorudur. Ayrıca
kola iç rotasyon ve ekstensiyon da yaptırır. Kanat kası
olarak da bilinir.

Biseps Braki

korakobrakiyalis

Dirsek eklemine fleksiyon
Omuz eklemine fleksiyon

ü Omuz ekleminde iç rotasyon ve kalkmış kola

adduksiyon
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Triceps Braki

Deltoid

ü Dirsek eklemine ekstensiyon

ü Kola Omuza

ü Omuz eklemine ekstensiyon

ü Abduksiyon
ü Fleksiyon
ü ekstensiyon

Brakiyoradialis

Dirsek eklemi
ü Humerus & Ulna
ü Humerus & Radius

Önkol
ü Proximal Radioulnar
ü Distal Radioulnar
pronasyon and supinasyon

El bileği, parmak eklemleri
ü
ü
ü
ü
ü

Radiokarpal
Interkarpal
Karpal-metakarpal
Metacarpal-palangeal
Interpalangeal

Önkol Kasları
ü Kol kasları
ü m. biceps braki (pazı kası)
ü m. brakialis
ü m. triseps braki
ü m. biseps braki; (pazı kası) Kolun ön tarafındadır. İki

başlıdır. Hem omuz hem dirsek eklemine etkilidir. Kola
hafif fleksiyon etkisi vardır asıl etkisi önkoladır. Önkola
fleksiyon ve supinasyon yaptırır. Önkolun en güçlü
supinatörüdür.
ü m. brakialis; önkol fleksörüdür.
ü m. triseps braki; üç başlı bu kas kolun arkasındadır.
Önkolun en önemli ekstansörüdür.
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Önkol Kasları
ü Flexor karpi—El bileğine fleksiyon
ü Extensor carpi—El bileğine ekstensiyon
ü Flexor digitorum—parmaklara fleksiyon
ü Extensor digitorum—parmaklara ekstensiyon
ü Pronator—Pronasyon
ü Supinator—Supinasyon

ü Önkol kasları ,
ü Çok sayıda ve değişik özelliklere sahiptir. Kasların

karın kısımları önkolun proksimal kısmına
yerleşmişlerdir. Kasların tendonları önkolun distal
kısmındadır. Kaslar humerus alt ucunun iç ve dış
tarafında bulunan çıkıntılardan (medial–iç epikondil ve
lateral–dış epikondil) başlar.
ü Kabaca avuç içi yönündekiler el bileğine ve
parmaklara fleksiyon yaptırırken el sırtı tarafındakiler
el bileği ve parmaklara ekstensiyon yaptırırlar.
ü Eldeki supinasyon hareketi m biseps braki ve
m.supinator tarafından yaptırılırken, pronasyon
hareketi m.pronator teres ve m.pronator kuadratus
tarafından yaptırılır.

Önkol ve el bileğini hareket
ettiren kaslar
ü Önkolun ön tarafında

yer alan kaslar
ü m. fleksör karpi radialis
ü m. palmaris longus
ü m. fleksör karpi ulnaris
ü m. fleksör digitorum
superfisialis
ü m. fleksör digitorum
profundus
ü m. fleksör pollisis
longus
ü m. pronator teres
ü m. pronator kuadratus

ü
ü
ü
ü
ü
ü

önkolun arka tarafında yer alan
kaslar
m. brakioradialis
m. ekstensör karpi radialis
longus
m. ekstensör karpi radialis
brevis
m. ekstensör digitorum
m. ekstensör digiti minimi

ü m. ekstensör karpi ulnaris
ü m. anconeus
ü m. supinator
ü m. abductor pollisis longus
ü m. ekstensör pollisis brevis
ü m. ekstensör indisis
Figure 7-19

Önkol kasları
ü El bileği ve parmak eklemleri çaprazlar
ü El bileği ve parmak eklemlerine hareket yaptırır
ü Proksimal kısmı kastır distalde uzun tendonu mevcuttur
ü Ön fleksor ve sırt kısmında bant- retinakulum ile

tendonların hareketlerinin kontrolü ve gerildiğinde
yerinden çıkması engellenir

Önkol Kasları
ü Ön kısım
ü Yüzeyel ve derin kaslar
ü El bileğine ve parmaklara fleksiyon yaptırır
ü Medial epikondile yapışır - origo
ü 2 pronator kas vardır
ü Arka Kısım
ü Yüzeyel ve derin kaslar
ü El bileğine ve parmaklara ekstensiyon yaptırır
ü Lateral epikondile yapışır – origo
ü Bir supinator kas vardır
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El Kasları

Omuz- Kol hareketleri

El Parmak Hareketleri
ü Supinasyon Avuç içi yukarı
ü Pronasyon Avuç içi aşağı
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