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ÖZET
Musculus extensor digitorum longus, tibia’nın ön kenarının dışyan bölümünde yer alan üç kastan
birisidir.  Ayak bileğinin dorsalinde retinaculum musculorum extensorum’ların altından geçtikten
sonra ortak bir tendon şeklinde başlayıp daha sonra birbirinden bağımsız dört tendona ayrılır.
Eğitim amaçlı yapılan rutin diseksiyon sırasında erişkin, erkek beyaz ırka ait bir kadavrada, sağ
ayak dorsalinde m. extensor digitorum longus’un birinci ve ikinci tendonları arasında bir
tendinöz bağlantı saptandı. Ayrıca kasın üçüncü parmağa giden tendonu birbirine bitişik ilerleyen
çift tendon şeklindeydi. Elde bulunan m. extensor digitorum tendonları arasındaki connexus
intertendineus’lara benzer şekilde bir anatomik yapının ayakta varlığı, klasik anatomi
kitaplarında ve literatür taramalarında henüz rapor edilmemiştir. Bu kasın tendonları ve anatomik
farklılıkları hakkındaki bilginin detaylı bilinmesi, ayak sırtını ilgilendiren girişimsel işlemlerde
cerrahlar için önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Musculus extensor digitorum longus, tendon varyasyonu, çift tendon,
fibröz bant, dorsum pedis.

ABSTRACT
A tendinous junction (connexus intertendineus) of the extensor digitorum longus muscle of the
right foot of an adult Caucasian male cadaver was found during our routine dissection. In this
cadaver, a tendinous junction was extending diagonally between the first and second tendons
of the extensor digitorum longus muscle on the dorsum of the right foot. To our knowledge, this
anatomical variation has never been reported previously. According to human anatomy
textbooks, in contrast to the corresponding tendons in the hand, all the tendons of the extensor
digitorum longus muscle are independent and there is no connexus intertendineus between them.
Awareness of the existence of this kind of possible variations should be in mind of surgeons
before invasive procedures considering the dorsum of the foot.
Keywords: Extensor digitorum longus muscle, variation of tendon, double tendon, dorsum
pedis.

GİRİŞ
Musculus extensor digitorum longus bacağın ön dışyan bölümünde yer alan bipennat grubu bir
kastır. Kasın liflerinin büyük kısmı tibia’nın condylus lateralis’inden,  fibula’nın içyan yüzünün
¾ üst bölümünden ve membrana interossea cruris’in üst kesiminden, az bir kısım lifleri ise
bacağın derin fasyası ve derin fasyanın oluşturduğu septum intermusculare anterior’dan
başlamaktadır. M. tibialis anterior ile m. extensor digitorum longus arasında bacağın önemli
damar ve sinir yapıları yer almaktadır (a. tibialis anterior, vv. tibiales anterior ve n. peroneus
profundus). M. extensor digitorum longus, retinaculum musculorum extensorum superior ve
inferior’un altından m. peroneus tertius ile birlikte geçtikten sonra kasın tendonu dört kısma
ayrılır. Tendonlar 2-4. ayak parmaklarının dorsal yüzlerinde aponeurosis dorsalis’i oluştururlar
ve bu yapıdan ayrılan tendinöz bantlar başparmak haricindeki diğer dört parmağın ikinci ve
üçüncü falankslarına tutunarak sonlanırlar. M. extensor digitorum longus 2-5. parmaklara ve
ayağa dorsal fleksiyon yaptırır ve n. fibularis profundus tarafından innerve edilir (1, 2).

OLGU
Eğitim amaçlı rutin disseksiyon sırasında erişkin, erkek, beyaz ırka ait bir kadavrada sağ ayağın
dorsal yüzünde m. extensor digitorum longus’un tendonları arasında, elde bulunan connexus
intertendineus’u andıracak şekilde bir tendinöz bağlantı olduğu saptandı. Bu tendinöz bağlantı
m. extensor digitorum longus’a ait olan tendonlardan birinci ve ikincisi arasında yer almakta,
birinci tendondan başlayıp oblik olarak distale doğru uzanmakta ve ikinci tendonda
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sonlanmaktaydı. Ayrıca m. extensor digitorum longus’tan ayrılan
dört tendondan üçüncü parmağa giden tendon, başlangıç
bölümünün hemen distalinde iki ayrı tendona dönüşmekte ve bu
iki tendon birbirlerinden ayrılmadan distale doğru uzanarak
birlikte 3. parmakta sonlanmaktaydı. Kadavrada m. extensor
digitorum longus’un diğer tendonları arasında ve ayak dorsalinde
yer alan farklı kaslara ait tendonlar arasında başka bir  varyasyon
görülmedi.

TARTIŞMA
Ayak sırtında yer alan kasların tendonlarına ait varyasyonlar farklı
zamanlarda literatürde rapor edilmiştir (3-7). M. extensor
digitorum longus’un  tendonu genelde dörde ayrılarak başparmak
hariç diğer dört parmağın ikinci ve üçüncü falankslarında
sonlanmaktadır. Bu kas ile ilgili varyasyonlar, kasın tendonlarının
başlangıç noktaları ve tendonların düzenlenmesi ile bağlantılıdır.
Tendonlar varyasyonel olarak çift olabildiği gibi, bir veya daha
fazla tendondan kaynaklanan ekstra uzantılara da sahip
olabilmekte ve bu ekstra uzantılar ayak sırtının kısa ekstensor
kaslarına, metatarsal kemiklere ve m. interosseus dorsalis’lere
tutunabilmektedirler.
M. extensor digitorum  longus  tendonlarından en iç tarafta yer
alan tendon ile m. extensor hallucis longus tendonu arasında bazen
bağlayıcı bir tendinöz bant ,  bazen  de m. extensor hallucis longus

tendonundan ikinci parmağa uzanan fazladan bir tendon
bulunabilir (3,4). M. extensor digitorum longus’un ikinci
parmakta sonlanan tendonu birinci falanksın basis’ine bir tendinöz
bant gönderebilmektedir. Kasın küçük parmağa giden tendonuna
m. peroneus tertius’tan ayrı bir tendon gelip katılabildiği gibi,
kasın en dış tendonundan ayrılan bir tendon 5. metatarsal kemiğin
ön ucuna m. peroneus tertius tendonundan bağımsız olarak
tutunabilmektedir. Kasın ayrıca 4. ve 5. parmaklara giden
tendonlarından ayrılan ekstra tendinöz uzantılar 4. ve 5. metatarsal
kemiklerde sonlanabilmektedir (6). M. extensor digitorum
longus’un en dış tendonundan m. extensor digitorum brevis’in son
tendonuna çapraz bir bant ile bağlanma olabilmektedir (6).
M. extensor digitorum longus’un tendonları ortak bir şekilde
başlayıp daha sonra dörde ayrılmaktadır. Bildirilen bazı vakalarda,
kasın dört tendonundan herbirinin kastan ayrı ayrı başlayabildiği,
ayrı bir vaka da ise kasa ait 4 tendondan bir tanesinin ikinci, bir
tanesinin beşinci, kalan iki tanesinin de dördüncü parmağa
gittiğini gösterilmiştir. M. extensor digitorum longus’un
varyasyonel olarak ikinci ve beşinci parmağa çift tendon
gönderebildiği  de literatürde bildirilen raporlar arasındadır ( 3,6-
8).
Elin dorsal yüzünde yer alan m. extensor digitorum tendonları
arasında connexus intertendineus olarak isimlendirilen transvers
fibröz bant yapıları yer almaktadır. Ayağın dorsal yüzünde yer alan
M. extensor digitorum longus’un tendonları ise birbirinden
bağımsızdır ve aralarında el sırtında yer alan ekstensorlara benzer
bir bağlayıcı tendinöz yapı da yer almamaktadır. Literatürde ikinci
ve beşinci parmaklara giden çift tendonlar ile bu kastan başlayan
baş parmağın uzun ekstensor kasının tendonuna uzanan tendinöz
yapılar gösterilmiştir. Literatürden farklı olarak bizim olgumuzda
M. extensor digitorum longus’un üçüncü parmağa giden çift
tendonu bulunmakta ve bundan daha önemlisi ikinci parmağa
giden tendon ile üçüncü parmağa giden tendonlardan iç tarafta yer
alan arasında oblik olarak seyreden kısa bir tendinöz ara bağlantı
bulunmaktadır.
Bu şekildeki varyasyonların detaylı bilgisi ayak sırtını ilgilendiren
herhangi bir invaziv işlem öncesinde, cerrahların; yine travma,
aşırı zorlanma gibi sportif faaliyetler gibi herhangi bir sebebe bağlı
meydana gelebilecek tendinit durumlarında da klinisyenlerin
aklında olması gereken bir bilgidir.
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BAKIRCI ve Ark.

Resim 1: Sağ ayak sırtı lateralden görünüm
(JT: Junctura tendinea, ÇT: Çift tendon).

Resim 2: Sağ ayak sırtı üsten görünüm
(JT: Junctura tendinea).


