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Önkolun ekstensör kasları ile ilgili 
tendon varyasyonları
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ÖZET
Yetmiş yaşındaki bir erkek kadavranın rutin diseksiyonu sırasında, her iki 
üst ekstremitede ele ekstensiyon yaptıran kaslara ait tendon varyasyonla-
rına rastlanmıştır. Aynı fonksiyonu olan ve farklı sinirler tarafından uyarılan 
kaslardan birini uyaran sinir kopsa, hareket diğer kaslar ile telafi edileceği 
için fonksiyon kısmen yapılabilir. Bu kaslar arasında ortak tendon varsa ha-
reket bozulmaz. M.extensor carpi radialis longus ve m.extensor carpi radi-
alis brevis arasında bulunan tendondan dolayı kaslar birlikte hareket ederler 
ve fonksiyonları kuvvetlenir. Ekstensör kasların tendonları güçlü kavrama 
esnasında elin stabilize edilmesine yardımcı olur ve hassas parmak hare-
ketlerinin birbirinden bağımsız şekilde yapılması için gerekli olan gevşekliği 
sağlar. Ekstensör kasların tendonlarının normal anatomisinin ve varyasyon-
larının bilinmesi, fazla tendonların tespiti ve fonksiyonların tamiri açısından 
önemlidir.

Anahtar kelimeler: M.extensor carpi radialis brevis, M.extensor carpi 
radialis longus, varyasyon

SUMMARY
Tendon variations related to extensor muscles of the forearm
Tendon variations related to extensor muscles of the hand in both upper 
extremities were detected during the routine dissection of a 70-year-old 
male cadaver. Even if one nerve supplying the muscles with the same fun-
ction and different nerve supplies is injured, the function can be preserved 
partly because the movement is tolerated by other muscles. If there is a 
common tendon among these muscles, the movement is not lost. Due to 
the tendon between extensor carpi radialis longus and brevis muscles, the-
se muscles move together and their function is strengthened. The tendons 
of extensor muscles help stabilize the hand during forced graping and pro-
vide the loosness needed for sensitive finger movements independent from 
each other. Knowledge of normal anatomy and variations in the tendons of 
extensor muscles is important for identification of accessory tendons and 
repair of the functions.
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Giriş
Tutma ve yakalama fonksiyonlarını yapan el, eks-

tensör ve fleksör kasların (kasılma ve gevşeme gibi) 
uyumlu bir şekilde çalışmasını gerektirir. Bundan 
dolayı ekstensör ve fleksör kasların varyasyonları ve 
bunları uyaran sinirlerin bilinmesi önemlidir.

Musculus extensor carpi radialis longus (ECRL) 
ve brevis (ECRB), retinaculum musculorum 
extensorum’un derininde ve birlikte ikinci kanal-
dan geçer. ECRL ikinci metakarpal kemiğe, ECRB ise 
üçüncü metakarpal kemiğe tutunur. ECRL n.radialis 
(C6-C7) tarafından, ECRB ise n.interosseous antebra-
chii posterior (C7-C8) tarafından uyarılır. Her iki kas 
ele ekstensiyon ve abdüksiyon (radial deviyasyon) 
yaptırır (1).

M.extensor digiti minimi, m.extensor digitorum’un 
bir parçası olmasına rağmen tendonları ayrı kanallar-
dan geçerek parmakların dorsal yüzlerinde sonlanır. 
İki kas birlikte çalışarak parmaklara ve ele ekstensiyon 
yaptırır. Her iki kas da n.interosseous posterior tara-
fından uyarılır (1).

Önkolun ekstensör kaslarının kiriş sayısı, tutunma 
yerleri ve kaslar arasında tendon ve kas liflerinin bir-
leşmesi şeklinde birçok varyasyonlara rastlanmıştır 
(2-6).

Mitsuyasu ve ark. m.extensor digitorum’un ten-
donundan başlayan ECRB kasını, Nakashima ise 
m.extensor carpi ulnaris’den başlayan aksesuvar ex-
tensor digiti minimi kasını rapor etmişlerdir (2,3).

N.radialis, epicondylus lateralis seviyesinde ramus 
superficialis ve ramus profundus olmak üzere ikiye ay-
rılır. Ramus profundus’un terminaline n.interosseus 
antebrachii posterior denir.

Tutma ve yakalama fonksiyonları için ekstensör ve 
fleksör kasların (kasılma ve gevşeme gibi) uyumlu bir 
şekilde çalışması gerekir. Ekstensör kasların tendonla-
rı hassas parmak hareketlerinin birbirinden bağımsız 
şekilde yapılması için gerekli olan gevşekliği sağlar. 
Bundan dolayı vücudun en fonksiyonlu kısmı olan 
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ve travmalara en çok maruz kalan elin hareketini sağ-
layan kasların tendon varyasyonlarının çok iyi bilin-
mesi el travmalarında yapılacak ameliyatlarda el cer-
rahlarına önemli bilgiler verecektir.

Olgu Sunumu
Yetmiş yaşındaki erkek kadavranın rutin diseksiyo-

nu sırasında, her iki üst ekstremitede ele ekstensiyon 
yaptıran kaslara ait varyasyonlara rastlandı. Sağ tarafta 
epicondylus lateralis’den başlayan m.extensor digito-
rum ve m.extensor digiti minimi kaslarının elin dor-
sal yüzünde fazla sayıda tendonlara ayrıldığı görüldü. 
M.extensor digitorum’dan küçük parmağa giden iki 
tendon vardı ve bunlar dorsal aponöroz üzerinde da-
ğılarak sonlanıyordu. M.extensor digiti minimi, ön-
kolun ortasında iki tendona ayrılmakta ve bu şekilde 
uzanarak küçük parmağa gelmekteydi. Tendonlardan 
birisi beşinci metakarpal kemiğin dorsal yüzünde dis-
tal ucunda ikiye ayrılarak sonlanmaktaydı. İkinci ten-
don ise normal seyrinde m.extensor digitorum’dan 
gelen iki tendonla birleşerek dorsal aponöroz üzerin-
de sonlanıyordu (Şekil 1). Diğer kaslarda herhangi bir 
varyasyona rastlanmadı. Sol tarafta m.extensor digiti 

minimi kasının iki tendonu vardı. Lateral taraftaki 
tendon, m.extensor digitorum’dan küçük parmağa ge-
len tendonla birleşip dorsal aponörozda sonlanıyordu 
(Şekil 2). M.extensor digitorum’un diğer tendonları 
normal olarak bulundu. Yine sol tarafta, m.extensor 
carpi radialis longus üç tendonlu, m.extensor carpi 
radialis brevis ise iki tendonlu idi ve normal yerle-
rine tutunuyorlardı. M.extensor carpi radialis brevis 
kasının iki tendonundan biri proksimalde m.extensor 
carpi radialis longus kasından başlıyordu. Distalde 
m.extensor carpi radialis brevis’den gelen tendonla 
birleşerek üçüncü metakarpal kemiğin basisinin dor-
sal yüzü üzerinde sonlanıyordu (Şekil 3).

Sunulan kadavranın ECRL kası n.radialis tara-
fından, ECRB ve m.extensor digiti minimi kasları 
ise n.interosseous antebrachii posterior tarafından 
uyarılıyordu.

Tartışma
Farklı yerlerden başlayan farklı yerlerde sonlanan 

m.extensor carpi radialis longus ve m.extensor car-
pi radialis brevis’in ortak tendondan dolayı birlikte 
hareket etmeleri fonksiyonlarını kuvvetlendirir. El, 
vücudun en sık travmaya maruz kalan bölümlerin-
den birisidir. Ekstensör kasların tendonları güçlü 
kavrama esnasında elin stabilize edilmesine yardım-
cı olur ve hassas parmak hareketlerinin birbirinden 
bağımsız şekilde yapılması için gerekli olan gevşek-
liği sağlar (1).

Önkolun ekstensör kasları ile ilgili çeşitli tendon 
varyasyonları tanımlanmıştır (2-6). Bu bölgedeki kas 
kirişleri iki ya da üç demet olabilir. Kasların tutunma 
yerlerinde anomaliler görülebilir. Kaslar birleşerek tek 

Şekil 1. Sağ el küçük parmakta sonlanan tendonların görünümü. 
D: M.extensor digitorum’dan küçük parmağa giden tendonlar, DM: 
M.extensor digiti minimi’nin tendonları

Şekil 2. Sol el küçük parmakta sonlanan tendonların görünümü. 
D: M.extensor digitorum’dan küçük parmağa giden tendon, DM: 
M.extensor digiti minimi’nin tendonları
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bir kas olabilir ya da iki kas arasında lif ve tendon 
alışverişi olabilir (1).

Mitsuyasu ve ark. musculus extensor digitorum’un 
tendonundan başlayan ve üçüncü metakarpal kemiğe 
tutunan ECRB kasından bahsetmiştir (2).

Bizim olgumuzda da ECRB normal başlangıç yerin-
den başlamasına rağmen, ECRL kasından ayrılan ayrı 
bir tendon ECRB kasına katılmaktadır.

Nakashima yaptığı çalışmada m.extensor carpi 
ulnaris’den başlayan aksesuvar bir kasın %34 sıklık-

la görüldüğünü tarif etmiş ve bu kasın farklı yerlerde 
sonlandığını vurgulamıştır (3).

M.extensor digiti minimi kasının tendon sayısı ge-
nellikle birden fazladır ve altıncı kanaldan geçerek 
beşinci metakarpal kemiğe tutunur. Zilber ve Oberlin 
m.extensor digitorum’dan beşinci parmağa uzanan 
tendonun olmadığını, buna karşılık iki tendonlu 
m.extensor digiti minimi kasının bulunduğunu ve bu 
tendondan ayrılan bir kas lifinin yüzük parmağına 
tutunduğunu tespit etmiştir (4). Mevcut kadavrada 
ise normal yerinde başlayan m.extensor digiti mi-
nimi kasına ait birden çok tendonun farklı yerlerde 
sonlandığı görüldü.

Tanaka ve ark., m.extensor digiti minimi’nin ten-
don sayıları ile m.extensor digitorum’dan küçük par-
mağa uzanan tendonları ve bu tendonlar arasındaki 
bağlantıları araştırmıştır. Sadece bir örnekte tek bir 
m.extensor digiti minimi tendonuna rastlarken, di-
ğer vakalarda iki ve daha çok tendona rastlamıştır. 
Olguların %42’sinde m.extensor digitorum’dan kü-
çük parmağa uzanan bağımsız tendonlar bulmuştur 
(7). Önkolun lateral kompartmanında m.extensor 
carpi radialis brevis ve m.extensor carpi radialis lon-
gus kaslarından orijin alan aksesuvar kaslara rastlan-
mıştır (8,9). Yashida, m.extensor carpi radialis longus 
ve brevis arasındaki ilave tendon bağlantılarını 245 
Japon kadavrasında incelemiştir ve elde ettiği sonuç-
ları 22 tip altında sınıflamıştır (10). Yaptığı çalışmada 
elde ettiği sonuçlar bizim olgumuzun sol tarafındaki 
varyasyonu ile uyumlu idi.

M.extensor carpi radialis longus direkt olarak 
n.radialis tarafından uyarılırken, ön kolun arka yüzün-
deki diğer ekstensor kaslar n.radialis’in r.profundus’u 
tarafından uyarılır. Ele ekstensiyon yaptıran bu iki 
kas farklı sinirler tarafından uyarıldığı için, epicondy-
lus lateralis seviyesininin altında n.radialis’in dalları 
hasarlanırsa tüm ekstensor kasların fonksiyonu bo-
zulduğu halde, n.radialis’den direkt çıkan sinir tara-
fından uyarılan m.extensor carpi radialis longus’un 
fonksiyonu bozulmaz ve el kısmen ekstensiyon yapar. 
Ele ekstensiyon yaptıran her iki kastan m.extensor 
carpi radialis brevis sagittal eksene yakın olması nede-
niyle daha kuvvetli ekstensiyon yaptırır. N.radialis’in 
r.profundus’u hasarlanıp elin ekstensiyonu kısmen 
yapılabildiğinde, n.radialis’den direkt çıkan sinir ta-
rafından uyarılan m.extensor carpi radialis longus ka-
sından çıkan bir tendonun m.extensor carpi radialis 
brevis’in tendonu ile birleşmesi ile kısmen yapılabi-
len ekstensiyon hareketi daha kuvvetli olarak yapılır.

Kırıcı ve Irmak’ın yaptığı bir araştırmada, sağ tarafta 
m.extensor carpi radialis brevis 14 kadavrada (%47) 
n.interosseus antebrachii posterior ile, 16 kadavrada 
(%53) n.radialis’den direkt çıkan bir sinir ile uyarılır-

Şekil 3. Sol ekstremite önkol dorsal yüzünün görünümü. L: M.extensor 
carpi radialis longus’un tendonları, B: M.extensor carpi radialis brevis’in 
tendonları
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ken, solda ise 18 kadavrada (%60) n.interosseus anteb-
rachii posterior ile, 12 kadavrada (%40) n.radialis’den 
direkt çıkan bir sinir ile uyarılıyordu (7).

Farklı sinirler tarafından uyarılan ve aynı fonksi-
yonları yapan kaslardan birini uyaran sinir hasarla-
nırsa ortak tendon ve kas liflerinden dolayı fonksi-
yonlarında bir zayıflama görülmeyecektir. Ekstensör 
kasların tendonlarının normal anatomisinin ve var-
yasyonlarının bilinmesi, bu tendonların tespiti, tami-
ri ve rekonstrüksiyonu açısından önemlidir. Bütün el 
cerrahları travmalara bağlı sinir ve kas hasarlarında 
elin fonksiyon kayıplarının tedavisi için yaygın ten-
don transferi yaparken bu varyasyonların varlığını 
akılda bulundurmalıdır.
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