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Değerli Meslektaşlarım,

2007 yılından bugüne 10 yıldır düzenlediğimiz omuz artroskopi kurslarından özellikle son dört yıl-
dır edindiğimiz deneyim; bir konuyu ve kendinizi geliştirmenin, grubunuza ve meslektaşlarınıza öğret-
menin en iyi yolu, sahip olduğunuz arşivdeki tüm bilgilerin kurs ve kitaba dönüştürülmesidir.

Uzun yıllardır biriken ayak bileği arşivimiz ve deneyimimizi kurs ve kitap şeklinde düzenleyerek 
meslektaşlarımızla paylaşma ihtiyacı hissetmekteydik. Bu yıl böyle bir destek yakaladığımız için ilk kez 
Ayak Bileği Artroskopisi Kursunu ve bu elinizde tuttuğunuz kitabı hazırladık. Kitap bizim bu konudaki 
ilk deneyimimiz olduğundan kurs sırasında kullanılacak pratik ve görselden zengin olmasına çalıştık. 
Artroskopi demek görüntü ve video demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz de bu amaçla hemen her gör-
sele video örnek de eklemeye çalıştık. Video eklentisi olan görsellerin yanında kare kod göreceksiniz. Bu 
kare kodu telefonunuzdan veya tabletinizden herhangi bir kare kod okutucuya okuttuğunuzda sizi web 
üzerinden ilgili kitap bölümünün sayfasına götürecek ve buradaki o bölümle ilgili videolardan seyretmek 
istediğinizin üzerine tıklamanız videoyu seyretmeniz için yeterli olacaktır. Bu uygulama sayesinde kitap 
yayınlandıktan sonra dahi eklenecek kurs materyalleri ve sürekli güncellenen videolarla kitabın yaşayan 
bir kitap olması yolunda atılmış ilk adımdır.

Ayak bileği artroskopisi bilinci Türkiye'ye Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, Prof. Dr. Halit Pınar, 
Prof. Dr. Şahap Atik tarafından ilk olarak getirilmiştir. Özellikle Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın Antalya 
Üniversitesinde düzenlediği ve halen devam eden Ayak Bileği Artroskopisi kursları birçok meslektaşı-
mızın bu konuda eğitilmelerini sağlamıştır. Biz de ayak bileği artroskopisine başlarken deneyimlerinden 
yaralandığımız Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, Prof. Dr. Şahap Atik, Prof. Dr. Devrim Akseki, Prof. 
Dr. Mustafa Ürgüden, Prof. Dr. Tahir Öğüt ve Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu'na sonsuz teşekkürlerimizi 
sunarız.

Bu kitabın hazırlanması için her türlü yardımı gösteren tüm yazarlara, burada yer alan ve almayan 
tüm Gazi Ortopedi mezunlarına ve Araştırma Görevlilerine teşekkür ederim. Umarım hepimiz için ya-
rarlı bir eğitim materyali olur.

Prof. Dr. Ulunay Kanatlı
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 AYAK BİLEĞİ
ANATOMİSİ2

Rabet GÖZİL, Meltem BAHÇELİOĞLU, Ulunay KANATLI

Yüzeysel anatomi
Ayak bileğinin yüzeysel anatomisi incelendiğinde ve 
palpe edildiğinde ayırt edilebilen oluşumlar bulun-
maktadır (Şekil 2.1). Bunlar;

1. Lateral ve medial malleol.(1)

2. Ayak bileğine dorsifleksiyon ve plantarfleksiyon 
yaptırıldığında lateral malleolün 2 cm ve medial 
malleolün 1cm proksimalinde eklem çizgisinin ön 
kısmı rahatlıkla palpe edilebilir.(1)

3. Tibialis anterior, fibularis tersius kasının tendonu ve 
aşil tendonu önemli ve ele gelen oluşumlardır.(1)

4. Medial malleolün önünde yer alan büyük safen ven.(1)

Burada yer alan peroneus superfisialis siniri ise medial 
malleolün önünde dorsal medial ve intermedial kuta-
neal dallarına ayrılır. Damarlar, ayak inversiyon pozis-
yonuna getirildiğinde daha iyi ayırt edilebilir.(1)

Sural sinir ise, lateral malleolün 2 cm posteriorundan 
ve distalinden küçük safen ven ile birlikte geçer ve ko-
laylıkla palpe edilir.(1)

Ayak bileğinde cilt kaldırıldıktan sonra yer 
alan oluşumlar 
Ayak bileğinde cilt kaldırıldıktan sonra fibröz bant-
lardan oluşan retinakulumlar ortaya çıkar. Retinaku-
lumlar ayak bileği çevresinden geçen kas kirişleri için 
kanallar oluştururlar.(2-5) Derinin altında ayak bileği 
çevresinde üç grup halinde beş adet retinakulum yer 
alır.(5) Bunlar;

1. Ön tarafta superior ekstensor muskular retinaku-
lum bulunur. Ayak bileğinin üstünde tibianın distal 
ucundan başlayıp fibulanın distal ucunda sonlanır. 
Derininden ön-dış kısmının ekstensor digitorum 
longus, ekstensor hallusis longus, peroneus tersius 
ve tibialis anterior kaslarının tendonları geçer. Ayrı-
ca tibialis anterior arter, ven ve derin peroneal sinir 

de bu retinakulumun altından geçer. Ekstensor re-
tinakulumun yüzeyselinden ise safen sinir, büyük 
safen ven ve yüzeysel peroneal sinir geçer (Şekil 
2.2).(2,5)

2. Ayak sırtında bulunan inferior ekstensor musku-
lar retinakulum ise içe doğru yan yatmış “Y” harfi 
şeklindedir. Y’nin sapı kalkaneusa üst kolu medi-
al malleola, alt kolu da plantar aponöroza tutunur 
(Şekil 2.2).(2-5)

3. Fleksor muskular retinakulum, medial malleol ile 
kalkaneus arasında uzanır (Şekil 2.3). Bu retinaku-
lumun altından geçen oluşumlar dış yandan iç yana 
doğru tarsal kanalda fleksor hallusis longus kasının 
tendonu, tibial sinir, tibialis posterior arter ve ven, 
fleksor digitorum longus kasının tendonu ve tibialis 
posterior kasının tendonudur.(2-5)

4. Superior fibular (peroneal) muskular retinakulum, 
lateral malleol ve kalkaneus arasında uzanır (Şekil 
2.4).(2-5)

5. İnferior fibular (peroneal) muskular retinakulum, 
önde inferior ekstensor muskular retinakulum ile 
devam eder. Arkada ise kalkaneusa tutunur(2-5) (Şe-
kil 2.4).

Derinin hemen altında yüzeysel olarak yer alan diğer 
yapılar ise ayağın dorsal yüz yüzeysel venleridir. 

Yüzeysel venler; ayak parmaklarının birbirlerine bakan 
yüzlerinde bulunan digital dorsal venlerin birleşip me-
tatarsal dorsal pedis venlerini oluşturmasıyla başlarlar. 
Metatarsal dorsal pedis venler ayağın sırtında dorsalis 
pedis venöz arkı oluşturmak üzere birleşirler.(2,5)

Ayak tabanında ise, plantar yüzde digital plantar ven-
lerin birleşmesiyle dört adet metatarsal plantar ven 
oluşur. Bu venler birleşerek plantar venöz arkı oluştu-
rur. Digital plantar venler interkapitularis venler ara-
cılığı ile dorsal yüzdeki dorsalis digital pedis venleri 
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6 ile anastomoz yapar. Derin venlerden ve arkuslardan 
dal olarak daha proksimalde oluşan ven pleksuslarına 
rete venosum dorsalis pedis ve rete venosum planta-
re denir. Bu ven pleksusları lateral marginal ve medial 
marginal venlere dökülür. Lateral marginal ven küçük 
safen, medial marginal ven de büyük safen ven olarak 
devam eder (Şekil 2.5).(2,5)

Derinin hemen altında yüzeysel olarak yer alan diğer 
yüzeysel oluşumlar ise dorsal yüz derisinin duyusunu 
alan sinirlerdir.(2,5)

Ayağın medialinde; safen sinir, lateralinde sural sinir 
(n.cutaneus dorsalis lateralis) dağılır. Bu iki sınır ara-
sında kalan sahalarda yüzeysel peroneal sinir dağılır. 
Ekstensor digitorum longus ve peroneal kaslar arasın-
da uzanır. Bacağın alt 1/3’ünde derin fasyayı delerek 
yüzeyselleşir bacağın distal kısmında deri dalları olan 
medial kutaneal dorsali ve intermedial kutaneal dorsali 
verir.(2,6)

Şekil 2.1: Ayak bileğinin topografik anatomisi.

Şekil 2.2: Superior ve inferior ekstansör retinakulum.
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Şekil 2.4: Superior ve inferior peroneal retinakulum.

Şekil 2.5: Safen ven.

Medial kutaneal dorsal sinir: Ayak bile-
ğini ekstensor retinakulumun yüzeyselin-
den geçerek ayak sırtına gelir ve burada iki 
dalına ayrılır (Şekil 2.6). Medial dalı baş-
parmağın medial tarafında, lateral dalı ise 
2. ve 3. parmakların birbirine bakan yüzle-
rinde dağılır. Parmaklarda dağılan bu dal-
lar dorsal digital pedis sinir adını alır.(2,6)

Intermedial kutaneal dorsal sinir: ayak 
sırtının ortalarında uzanırken önce 2 dala 
ayrılır. Parmak kökleri yakınında tekrar 
dallarına ayrılan dorsal digital pedis si-
nir 3. ve 5. parmakların birbirlerine ba-
kan yüzlerinde dağılır (Şekil 2.6). Ayrıca, 
dorsal yüzde, 1. ve 2. parmaklar arasında 
kalan üçgen sahada peroneus profundus 
sinir (n.digitales dorsalis hallusis lateralis 
ve digiti secundi medialis) dağılır.(2,6)

Safen sinir
Femoral sinirin en kalın deri dalıdır. Femoral arterin 
dış tarafında yer alarak adduktor kanala girer. Kanal 
içinde damarı önden çaprazlar. Kanalın ön iç yan (apo-
nörotik) duvarını delerek kanaldan çıkar. Adduktor ka-
naldan çıktıktan sonra infrapatellar dalı verir.(7)

Diz ekleminin iç tarafında sartorius kasının arkasında 
uzanır. Büyük safen ven ile beraber bacağın iç tarafına 
geçer, tibianın iç kenarı boyunca aşağıya iner. Bacağın 
alt 1/3’ünde iki dala medial krural kuten dallarına ayrı-
lır (Şekil 2.7). Dallardan biri tibianın iç kenarı boyunca 
uzanır. Topukta sona erer. Diğeri topuğun önünden 
geçerek ayağın iç tarafında başparmağa ait metatarso-
falangeal ekleme kadar deri alanında dağılır.(2,5)

Sural sinir
Tibial sinirin sura kutaneus medial siniri ile peroneal 
sinirin surae kutaneal lateral siniri birleşerek sural si-
nir adını alır. Lateral malleolun arkasından geçtikten 
sonra ayağın dış kenarına gelir (Şekil 2.8). Burada ku-
taneus dorsal lateral sinir adını alır. Bacağın üçte biri alt 
dış ve arka bölümünde, ayağın ve küçük parmağın dış 
tarafında deride dağılır.(2,5)

Topukta, sural sinirin kalkaneal lateral dalı ile tibial 
sinirin kalkanel medial dalı dağılır. Ayak tabanının iç 
tarafını ve topuk derisini inerve eder.(2,5)

Ayağın dorsalinde derinin hemen altında yüzeysel ola-
rak yer alan diğer yapılar ise ayağın dorsal yüz arter-
leridir.

Anterior tibial arter, popliteal arterin uç dallarından 
biridir. Bacağın ön yüzünde tibialis anterior, ekstensor 
digitorum longus kasları arasında fibularis profundus 
sinir ve iki satellit veni ile uzanır. Derin peroneal sinir 
arterin lateralinde, venler ise her iki yanında yer alır. 

Şekil 2.3: Fleksör retinakulum.
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8 Aşağıda tibianın alt ucunun önüne geçer. Ekstensor 
muskular retinakulumların hizasından itibaren iyice 
yüzeyselleşip iki malleol arasında dorsalis pedis arter 
olarak devam eder (Şekil 2.9).(8)

Tibialis anterior arter, dört yan dal verir. Bunlardan iki-
si bacağın üst kısmında verdiği rekurrens tibialis ante-
rior ve rekurrens tibialis posterior dallarıdır.(8)

Üçüncü dalını talokrural eklemin yaklaşık 5 cm üstün-
de verdiği anterior malleolar medial dalıdır. Tibialis 
anterior kasının kirişinin altından geçer. Malleolus me-
dialise gelerek tibialis posterior ve medial plantar arte-
rin dalları ile anastomoz yapar. Ayrıca medial malleo-
lar reteninde yapısına katılır.(8)

Dördüncü dalı ise, anterior malleolar lateral dalıdır. 
Talokrural eklemin biraz yukarısında ve dış tarafında 

tibialis anterior arterden ayrılır. 
Ekstensor digitorum longus ve fi-
bularis tersius kaslarının tendonları 
arkasından geçip lateral malleola 
gelir. Ayak bileğinin lateral tarafı-
nı besler. Fibular arterin delici dalı 
ve anterior malleolar medial dal ile 
anastomoz yapar.(2,8)

Tibialis anterior arter talokrural 
eklemin aşağısında devam ederek 
dorsalis pedis arter adını alır. Bu 
damardan nabız, birinci metatar-
sal aralığın proksimal kısmından 
alınır. Yüzeyselinde deri, fasya ve 
ekstensor inferior muskular reti-
nakulum bulunur. Son kısmını da 
ekstensor digitorum brevis kasının 
kirişi çaprazlar. Medial tarafında 
ekstensor hallusis longus kasının 
kirişi lateral tarafında ise ekstensor 
digitorum longus kasının birinci 
kirişi ve medialde derin peroneal 
sinirin distal bölümü bulunur. Her 
iki yanında da dorsalis pedis ven-
leri bulunur. Tarsal lateral, tarsal 
medial ve arkuat arter dallarını 
verir.(2,5,8)

Medial malleolar rete, medial mal-
leolun çevresinde oluşan arter 
ağıdır. Yapısına tibialis anterior, 
dorsalis pedis, tibialis posterior ve 
plantaris medialis arterin dalları 
katılır. Lateral malleolar rete ise, la-
teral malleolun çevresinde oluşur. 
Bu arter ağına da tibialis anterior, 
dorsalis pedis, fibularis ve plantaris 
lateralis arter katılır.(8)

Ayağın dorsalinde venler, sinir-
ler ve arterlerden başka ayak sırtı 
kasları yer alır. Bu kaslar; ekstensor 
hallusis brevis ve ekstensor digito-
rum brevis kaslarıdır. 

Şekil 2.6: Safen ven ve sinir

Şekil 2.7: Yüzeysel peroneal sinir ve dalları.

Şekil 2.8: Ayak Bileği laterali, sural sinir ve safen ven
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Ekstensor hallusis brevis kası
Çoğunlukla ekstensor digitorum brevis kasının iç yan 
parçası olarak kabul edilmektedir. Kalkaneusun dorsal 
yüzünden başlar. Başparmakta proksimal falanksın ba-
zisinde sonlanır.(2)

Siniri: Derin peroneal sinir
İşlevi: Ayak başparmağına ekstansiyon yaptırır.(2)

Ekstensor digitorum brevis kası
Kalkaneusun üst lateral yüzünden, ekstensor inferior 
muskular retinakulumun lateral ucundan başlar. Ayak 
sırtında içe ve aşağıya doğru uzanır. Kirişi 2-4. parmak-
lara giden üç kirişe ayrılır. Bu kirişler ekstensor digi-

Şekil 2.9: Derin peroneal sinir, tibialis anterior arter ve onun devamı olan dorsalis 
pedis izlenmekte.

torum longus kasının kirişlerinin dış 
yanlarına yapışarak sonlanır.(2)

Siniri: Derin peroneal sinir
İşlevi: Ekstensor digitorum longus kası 
ile birlikte 2-4. parmaklara ekstansiyon 
yaptırır. Ayaktaki tendonların sürtün-
melere karşı korunması için ayağın 
belirli yerlerinde vagina tendinisler 
vardır.(2)

Ayak bileğinin posterioru
Ayak bileğinin posteriorunda insan 
vücudunun en kuvvetli ve en kalın 
tendonu aşil tendonu (kalkaneal ten-
don) yer alır. Gastroknemius ve sole-
us kasının tendonlarının birleşmesi ile 
oluşur ve kalkaneusa tutunarak sonla-
nır. Yaklaşık 15 cm uzunluğundadır.(3)

Ayak bileğinin posterolaterali
Nörovasküler oluşumların zedelenme 
riski düşük olduğu için posterior por-
tal için en çok kullanılan yer ayak bile-
ğinin posterolateralidir. Burası lateral 
malleol distalinin 1.2 cm ile 2.5 cm 
proksimalinde aşil tendonunun lateral 
kenarının yanındaki alandır. Burada 

sural sinir ve küçük safen ven yakın komşulukta oldu-
ğu için zedelenme riski fazladır. Posterolateral portalin 
giriş yerine sural sinir 6 mm (0-12 mm), küçük safen 
ven ise 9.5 mm (2-18 mm) mesafededir (Şekil 2.10).(1)

Ayak bileğini posteromediali
Ayak bileğinin posteromedial portal uygulaması aşil 
tendonunun medial kenarının hemen yanından yapılır. 
Yakın komşuluklar nedeniye tibial sinir, posterior tibial 
arter ve ven, fleksor digitorum longus ve fleksor hallu-
sis tendonu zedelenebilir (Şekil 2.11, 2.12).(1)

Tibial sinir; siyatik sinirin uç dalıdır. Popliteal fossadan 
geçtikten sonra bacakta fleksor kaslar arasında uzanır. 

Tibialis posterior arter ve venin 
önce iç yanında sonra bu damar-
ları çaprazlayarak dış yanında 
yer alarak medial malleolun ar-
kasına aşağıya doğru uzanır. Bu 
seviyede medial malleol ve aşil 
tendonu arasında yer alır. Bu si-
nir fleksor retinakulumun altın-
dan uç dallarına ayrılır. Uç dal-
ları, plantar lateral ve plantar 
medial sinirlerdir (Şekil 2.13).(2,3)

Şekil 2.10: Ayak bileği posterolterali.
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10 Plantar lateral sinir
Fleksor retinakulumun altından baş-
lar. Kuadratus plantae ile fleksor di-
gitorum brevis kası arasında plantar 
lateralis arter ile uzanır. Abduktor 
digiti minimi, kuadratus plantae kası 
ve ayak tabanının dış yan bölümünde 
deride dağılan dalları verdikten sonra 
yüzeysel ve derin dallarına ayrılır.(2,3)

Yüzeysel dal, 5. parmağın dış yüzünde 
deride dağılır. Ayak tabanının lateral 
1,5 parmağın derisinde dağılır.(2,3)

Plantar medial sinir
Tibial sinirin ikinci fakat daha kalın 
olan uç dalıdır. Plantar medial arterin 
dış tarafındadır. Fleksör retinakulum  
altında abduktor hallusis ile fleksor 
digitorum brevis kas arasından ge-
çer. Başparmağın iç yüzünde deride 
dağılan bir dal digital plantar propri 
sinirini verdikten sonra metatarsal 
kemiklerin bazisi hizasında üç dala 
digitalis plantaris kommunis siniri-
ni verir. Her dal aponörozis plantaris 
bölümleri arasında digitalis plantaris 
proprii dallarını verir. Digitalis plan-
taris proprii ayak tabanının iç yarı-
mında başparmaktan başlayarak 3 ½ 
parmağın plantar ve birbirine bakan 
yüzlerinde dağılır.(5)

Tibialis posterior arter
(Ayak tabanının arterleri)
Tibialis posterior arter, popliteus kasın 
alt kenarında tibia ile fibula arasından 
başlar. Aşağıya içe bacağın arka tarafı-
na doğru geçer. Abduktor hallusis ka-
sının başlangıcında lateral ve medial 
plantar dallarına ayrılır.(2)

Ayak bileği kemik anatomisi:
Ayak bileği eklemi veya talokrural 
eklem, tibia ve fibulanın distal epifiz-
lerinde bulunan eklem yüzleri ile talu-
sun superior, lateral ve medial yüzleri 
arasında bulunmaktadır.(1,9)Bu yüzey-
lerin morfolojisi tek bir aksta harekete 
izin veren (bimalleolar aks) ginglymus 
tipi sinovyal bir eklem oluşturur. Sagi-
tal düzlemde ayak bileği ve ayak; dor-
sifleksiyon (fleksiyon) ve plantar flek-
siyon (ekstansiyon) gerçekleştirir.(1)

Şekil 2.11: Ayak bileği posterior yapıları aşil tendonu kaldırıldıktan sonra.

Şekil 2.12: Ayak bileği mediali tibialis posterior ve fleksör digitorum longus kasları.

Şekil 2.13: Tibialis posterior sinir ve dalları.
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Tibianın üst ucu daha kalın olup, femur ile birlikte diz 
eklemini oluştururken daha ince olan alt uç ise, ayak 
bileği eklemine katılır.(1) Tibianın alt ucunun anterior, 
medial, posterior, lateral ve distal yüzleri bulunur.(10)

Tibianın alt ucu inferomediale doğru medial malleol 
denilen çıkıntı olarak uzanır.(10) Kemiğin alt ucu, üst uç 
ile karşılaştırıldığında lateral rotasyon (tibial torsiyon) 
yapar.(10) Deri altında medial malleol iç yüzü hissedilir 
(Şekil 2.14). Bu çıkıntının arkasında a. tibialis posterio-
run pulsasyonu alınabilir.(10)

Distal uçtaki anterior ve distal yüzeyler arasında dar 
bir oluk bulunur. Ayak bileği ekleminin kapsülü, eklem 
yüzeyi yakınında bulunan ön oluğa tutunur. Posterior 
yüzey ise medial sonlanmasına yakın bir yerde vertika-
le yakın seyirli oblik, sulcus malleolaris adı verilen bir 
oluk tarafından çaprazlanır. Bu oluk, medial malleolün 
posterior yüzüne doğru da uzanabilir. Bu oluğa tibialis 
posteriorun tendonu oturur ve fleksor digitorum lon-
gusun tendonunu kemikten ayırır. Daha lateralde ise 
posterior tibial damarlar ve sinir ile birlikte fleksor hal-
lusis longus yüzeye temas eder.(10)

Alt ucun dış tarafında bulunan çentiğe incisura fibula-
ris denir.(9) Bu çentiğin ön ve arka kenarları proksimal-
de interosseoz kenara doğru uzanır. Anterior ve pos-
terior tibiofibular ligamentler bu çentiğin kenarlarına 
tutunur.(10)

Tibianın alt ucunda facies articularis inferior isimli ek-
lem yüzü bulunur. Bu eklem yüzü, trochlea tali ile ek-
lem yapar.(9) Eklem yüzeyi önde daha geniş, sagitalde 
konkav ve transvers düzlemde ise hafif konveks olup 
eyer biçimindedir.(10)

Tibianın ön kenarının medial malleol ile birleştiği yer-
de bir çentik (Harty’nin medial çentiği) bulunur. Bu 
çentik anteromedial portalin, anteroposterior yönde 
daha kolay geçişi için ek alan sağlaması bakımından 
önem taşır.(1)

Medial malleolün dış yüzünde facies articularis mal-
leoli medialis isimli bir eklem yüzü bulunur. Medial 
malleolün lateral yüzeyinde bulunan yarımay şeklin-
deki ufak yüz talusun medial yüzeyi ile eklem yapar. 
Ön yüzeyi pürüzlüdür. Arka yüzeyinde ise tibia göv-
desinden uzanan ve içinde tibialis posterior kasının 
tendonunun seyrettiği oluk devam eder. Distal kenarı 
önde sivri, arkada basık olup, deltoid ligamentin tutun-
duğu alanı oluşturur. medial malleolün ucu, malleolus 
lateralisin ucu kadar distale uzanmamaktadır. Ayrıca 
lateral malleol, mediale göre daha arkada yer alır. Ayak 
bileği ekleminin kapsülü, medial malleolün arka yüzü-
ne tutunurken fleksör retinakulum belirgin olan arka 
kenarına tutunur.(10)

Fibula
İnce ve uzun bir kemik olan fibula, bacağın dış tarafın-
da yer alır. Fibulanın kalın olan alt ucu lateral malleol 
adını alır. Ayak bileğinin dış tarafında ele gelir. Medial 
malleolün düzeyinden daha aşağıda yer alır.(9,10)

Lateral malleolün iç yüzünde, facies articularis malleoli 
lateralis isimli bir eklem yüzü bulunur. Bu eklem yüzü 
talus ile eklem yapar. Eklem yüzünün arka tarafında 
fossa malleoli lateralis isimli bir çukur bulunur. Pos-
terior tibiofibular ligament ve daha distalde posterior 
talofibular ligament bu fossaya tutunur. Anterior talo-
fibular ligament lateral malleolün ön yüzüne, kalkane-
ofibular ligament ise apeksinin önünde bulunan çen-
tiğe tutunur. Lateral malleolün arka yüzünde, sulcus 
malleolaris adı verilen bir oluk yer alır. Bu oluktan m. 
fibularis longus ve brevis tendonları geçer. Bunlardan 
m. fibularis longus daha yüzeysel yerleşimlidir ve üst 
fibular retinakulum ile kaplıdır.(10)

Talus
Talus, yukarıda tibia ve fibula, aşağıda kalkaneus, önde 
ise os navikulare ile eklem yapar. Talus; kaput tali, kol-
lum tali ve korpus tali olmak üzere 3 bölümde incelenir 
(Şekil 2.15).(9,10)

a cb

Şekil 2.14: Tibia distali. a) ön arka, b) Distal ve c) medial yüzeyi.
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Talusun başına kaput tali denir. Baş distale ve infero-
mediale yönelmiş olarak yer alır. Başın ön tarafında os 
navikulare ile eklem yapan fasies articularis navicularis 
isimli ovoid ve konveks distal eklem yüzü bulunur. Ta-
lus başının plantar yüzeyinde, birbirlerinden yumuşak 
kenarlarla ayrılan üç eklem alanı bulunur. En arkada 
ve geniş olan oval, hafif konveks yüzey, kalkaneusun 
çıkıntısı olan sustentaculum tali üzerine oturur. Ayak 
pasif olarak inversiyona getirildiğinde, başın dorso-
lateral yüzeyi tibianın yaklaşık 3 cm distalinde palpe 
edilebilir ve görünür hale gelir. Ayak parmakları dorsif-
leksiyon yaptığında ise ekstansör tendonlar tarafından 
gizlenir.(10)

Başı gövdeye bağlayan, dar ve mediale doğru uzanan 
bölüme kollum tali denir. Boynun yüzeylerine çeşitli 
bağlar tutunur. Uzun aksı aşağıya, distale ve media-
le doğru uzanır ve gövde ile arasında yaklaşık 1500lik 
açı oluşturur. Dorsal talonavicular ligament ve bileğin 
eklem kapsülü, dorsal yüzeyin distaline tutunur. Do-
layısıyla bu yüzün proksimal bölümü ayak bileği ekle-
minin kapsülü içinde yer alır. Anterior talofibular liga-
ment, boynun lateral yüzeyine tutunur ve bu yüzeyin 
ön kenarı boyunca dağılır. İnterosseos talokalkaneal ve 
servikal ligamentler boynun alt yüzeyine tutunurlar.(10)

Talusun gövdesine korpus tali adı verilir. Gövdenin üst 
parçası makara şeklinde olduğu için trochlea tali olarak 
adlandırılır. Trokhlea tali, fibula ve tibianın alt uçları ile 
birlikte ayak bileği eklemini oluşturur. Trokhlea talinin 
üst yüzündeki eklem yüzü fasies superior adını alır. 
Bu eklem yüzü, tibiadaki fasies artikularis inferior ile 
eklem yapar. Trokhlea talinin dış yüzü üzerinde fasies 
malleolaris lateralis isimli bir eklem yüzü bulunur. Bu 
eklem yüzü lateral malleol ile eklem yapar. Bu yüzün 
alt tarafında ise prosesus lateralis tali adı verilen bir çı-
kıntı yer alır. Trokhlea talinin iç tarafında yer alan ve 
fasies malleolaris medialis adı verilen virgül şeklindeki 
eklem yüzü de medial malleol ile eklem yapar.(9,10)

Korpus talinin arka yüzü pürtüklüdür ve processus 
posterior tali adını alır. Arka yüzde iki çıkıntı arasın-
da uzanan, sulkus tendinis muskuli fleksöris hallusis 
longi isimli, oblik seyirli bir oluk bulunur. Bu oluğun 
iç yanında bulunan ve hemen sustentakulum talinin 

arkasında yer alan çıkıntıya tuberculum mediale, dış 
yanında bulunan daha geniş çıkıntıya da tuberculum 
laterale denir.(1,9) Posterior talofibular ligament, lateral 
tüberküle tutunur. Tutunma yeri processus posterior 
ve arka troklear kenar arasındaki oluk veya çöküntüye 
kadar uzanır. Posterior talokalkaneal ligament ise pro-
cessus posteriorun plantar kenarına tutunur. Medial 
talokalkaneal ligament, medial tüberkülün altına tutu-
nurken, deltoid ligamentin en arkadaki yüzeysel lifleri 
tüberkülün üstüne tutunur. Medial kollateral ligament 
(deltoid ligament)in derin lifleri ise medial yüzdeki vir-
gül şeklindeki eklem yüzünün altında bulunan pürtük-
lü alana tutunur.(10)

Talusun alt yüzünde, kalkaneus ile eklem yapan üç ek-
lem yüzü vardır. Plantar yüz, kalkaneusun dorsal yü-
zünün orta 1/3 bölümü ile eklem yapar. Uzun aksı, orta 
hat ile yaklaşık 450 açı yaparak distal ve laterale doğru 
yönelmiştir. Trochlear yüzeyin medial kenarı düz iken 
lateral kenarı arka bölümünde mediale yönelir ve sık-
lıkla küçük bir üçgen alanla kalınlaşmıştır. Bu alan dor-
sifleksiyon sırasında posterior tibiofibular ligament ile 
temas eder.(10)

Kalkaneus 
Kalkaneus en büyük ayak kemiğidir ve arka yüzüne tu-
tunan kaslar için tibia ile fibulanın arkasına doğru kısa 
bir kaldıraç şeklinde uzanır. Düzensiz küboidal şekil-
dedir ve uzun aksı distalde superior ve laterale uzanır. 
Üstte talus, önde os cuboideum ile eklem yapar (Şekil 
2.16).(9,10)

Üst yüzü üç bölgeye ayrılır. Arka 1/3’lük bölüm pür-
tüklü ve konkavo-konvekstir. Konveksitesi transvers 
düzlemdedir ve tendo calcaneus ile ayak bileği ara-
sında yer alan fibroadipoz dokuyu (Kager yağ yastığı) 
destekler. Kalkaneusun üst yüzünde üç eklem yüzü 
vardır. Kemiğin üst yüz, orta 1/3’lük bölümünde poste-
rior talar eklem yüzü bulunur. Distalinde, posterior ta-
lar eklem yüzünün önünde sulcus calcanei adı verilen 
bir oluk bulunur. Bu oluk medialde daralır ve talusta 
bulunan sulcus tali ile birlikte, sinus tarsi denilen boş-
luğu oluşturur.(9,10)

a cb

Şekil 2.15: Talusun a) medial, b) inferior ve c) superior yüzeyi.
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Şekil 2.16: Kalkaneusun a) lateral, b) anterior, c) superior ve 
d) inferomediali.

Arka yüzde görülen kabarık alana tuber calcanei denir. 
Bu kabarık alanın üst tarafına tutunan tendo calcaneus 
ile kemik arasında bursa ve yağ dokusu bulunur. Arka 
yüzün en geniş bölümü olan orta kısmı, yukardan bir 
oluk ile aşağıda ise tuber calcanei adı verilen kaba-
rıklıkla sınırlanmıştır. Tuber calcanei, kemiğin alt yü-
zünde iki tümseğe ayrılır. İç tarafta bulunan tümseğe 
processus medialis tuberis calcanei, dış tarafta bulunan 
tümseğe ise processus lateralis tuberis calcanei denir. 
Alt yüzün ön tarafında yer alan çıkıntı tuberculum cal-
canei olarak adlandırılır.(1,9)

Üst yüzde iç yana doğru uzanan çıkıntı sustentaculum 
tali adını alır ve üst yüzünde facies articularis talaris 
media bulunur. Bu çıkıntının altında ise sulcus tendinis 
musculi fleksoris hallusis longi isimli bir oluk yer alır. 
Bu oluğun içinden m. fleksor hallusis longusun tendo-
nu geçer.(10) Kalkaneusun iç yüzü vertikalde konkavdır 
ve bu konkavlığı sustentaculum tali tarafından belir-
ginleştirilir. Medial malleolün distal ucunun hemen 
altında sustentaculum talinin medial bölümü hissedi-
lebilir.(11)

Kalkaneusun dış yüzünde trochlea fibularis denilen 
çıkıntı bulunur. Bu çıkıntının altında sulcus tendinis 
musculi fibularis longi isimli oluk yer alır. Bu oluğun 
içinden de m. fibularis longusun (m. peroneus longus) 
tendonu geçer. Trochlea fibularisin yaklaşık 1 cm arka 
üst kısmında lateral ligamentin kalkaneofibular bölü-
münün tutunduğu ikinci bir çıkıntı bulunabilir.(1,9)

Kalkaneusun ön yüzünde os cuboideum ile eklem ya-
pan facies articularis cuboidea denilen eklem yüzü yer 
alır.(9,10)

Ayak bileği bağları
Ayak bileği bağlarını iki grupta inceleyebiliriz:(9) tibia 
ve fibulanın distal epifizlerini birleştiren bağlar: distal 
tibiofibular sindesmoz bağları ile (10) tibia ve fibulayı 
ayağın iskelet yapısına birleştiren bağlar: lateral kolla-
teral bağ ve medial kollateral bağ.(9,10,11)

Tibia ve fibulanın distal epifizlerini birleştiren bağlar
Tibia ve fibulanın distal epifizleri bağlarla çok sıkı bir-
leştirilerek, talusu da çevreleyecek hareketli bir eklem 
sistemi olan talokrural eklemi oluştururlar.(9,10,11)

Üç adet bağ bu başlık altında sayılabilir: anterior veya 
anteroinferior tibiofibular ligament, posterior veya 
posteroinferior tibiofibular ligament ve interosseoz ti-
biofibular ligament. Ayrıca membrana interosseanın alt 
segmenti de tibiofibular sindesmozun stabilizasyonu-
na yardımcı olur.(10,11)

a

c

b

d
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14 Anteroinferior tibiofibular ligament (Şekil 
2.17)
Bu bağ, bütün sindesmotik bağların en zayı-
fıdır. Dolayısıyla, fibula uzun ekseni boyun-
ca dışa döndüğünde ilk zedelenendir. Late-
ral malleolün ön kenarından başlar ve lifleri 
proksimal ve medial yönde tibianın anterior 
tüberkülünde sonlanmak üzere uzanır. Dis-
tale gittikçe liflerin uzunluğu artar. Multifa-
siküler bir görünümü vardır. Bu görünüm 
büyük olasılıkla bağın yüzeyinde seyreden 
peroneal arterin perforan dallarının geçece-
ği küçük interfasiküler aralıklar oluşmasına 
bağlıdır. Bağın en distal lifleri, anterior talofi-
bular ligament ile karıştırılabilir. Dikkatli in-
celendiğinde, anterior tibiofibular ligamen-

tin en distaldeki liflerinin diğer yapılardan bağımsız 
olup fibroadipoz bir septum ile ayrıldığı ve daha de-
rinde olduğu gözlenir. Tibiadaki insersiyosuna doğru 
giderken fasikülleri, tibia ve fibula tarafından oluşturu-
lan açılanmayı kaplar ve ayak bileğinin fleksiyonu sıra-
sında talusun dorsolateral kenarı ile temas eder. Basset 
ligamenti adı verilen bu yapı, bağın en altta bulunan 
liflerinin fibulanın en distaline tutunan bölümüdür ve 
talusun lateral yanında irritasyona neden olabilir.(10)

Bağın distal liflerinin göreceli bağımsızlığı bazı araş-
tırmacılar tarafından aksesuar anteroinferior tibiofibu-
lar ligament olarak adlandırılmasına neden olmuştur.
(12) Basset ve ark. bu bağın distal fasiküllerinin talus 
ile temas etmesi için gereken dorsifleksiyon açısını ve 
boyutlarını ölçmüş ve bu fasikülün hem intrakapsüler 
hem de ekstrasinovyal bulunduğunu saptamışlardır.(13) 

Ray ve Kriz, anterior tibiofibular ligamentin varyas-
yonlarını ve talus ile olan ilişkisini incelemiş ve beş tip 
olarak sınıflandırma yapmışlardır.(14) Bu araştırmacıla-
ra göre distal fasikül %21.7 oranında gözlenmektedir. Şekil 2.18: Ayak bileği posterior ligamentleri.

Şekil 2.19: Ayak bileği lateral ve anterior sindesmotik bağları.

Şekil 2.17: Ayak Bileği lateral ligamentleri.
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15Diğer araştırmacılar distal fasikülün bulunma insi-
dansını %91’e kadar çıkan oranlarda saptamışlardır ve 
bu farklık yapıyı kesin olarak ayrı bir fasikül şeklinde 
tanımlayıp tanımlamamaya bağlı olabilmektedir.(15,16) 
Ayak bileği artroskopisi sırasında, bileğin nötrol pozis-
yonunda sıklıkla distal fasikül gözlenmektedir. Diğer 
taraftan, anatomik varyasyon veya bilek instabilitesi 
durumunda temas azalmaktadır.(11)

Posterior tibiofibular ligament (Şekil 2.18)
Posterior tibiofibular ligament, anterior bağa göre daha 
kuvvetlidir ve sindesmozun arka yüzünde yer alır.(2) 
Yüzeysel ve derin olmak üzere iki bileşeni bulunur.(11)

Yüzeysel bileşen
Lateral malleolün arka kenarından başlar. Proksimale 
ve mediale yönelerek tibianın posterior tüberkülüne 
tutunur. Anterior tibiofibular ligamentin homoloğu ka-
bul edilir ve çoğunlukla posteroinferior tibiofibular li-
gament terimi yüzeysel bileşen için kullanılmaktadır.(11)

Derin bileşen
Derin bileşen adı verilen distaldeki kalın sarımsı lifler 
lateral malleolar fossanın proksimal ucundan, tibi-
al eklem yüzeyinin arka kenarına tutunur ve medial 
malleole kadar da uzanabilir.(10) Derin bileşene inferior 
transvers ligament adı verilmektedir.(10) Bu bölüm dis-
tale doğru uzanır ve talus ile temas eder.(10) İçerdiği sarı 
elastik lifler rengini vermektedir.(10)

Derin bileşen koni şekilli olup, lifleri seyri sırasında ken-
di etrafında dönmektedir.(11) Inferior transvers ligament, 
distal yönde kemik hattın ötesine uzanır ve tibianın in-
ferior eklem yüzeyine bağımlı olan gerçek bir labrum 
oluşturur.(17) Bu şekilde labrum, tibial eklem alanının 
yüzeyini ve konkavitesini arttırır ve talokrural stabilite 
sağlayıp posterior talar translasyonu engeller.(11)

Lateral malleolün yerleşimi ve sınırlı eklem yüzeyi ne-
deni ile inferior transvers ligament talus ile temas eder.
(11) Çeşitli araştırmacılar anterior portaller ile girildiğin-
de posterior tibiofibular ligamentin (yüzeysel bileşen) 
gözlendiğini bildirmekle beraber derin bileşenin gö-
rünürlüğü ile ilgili çelişkili bilgiler yayınlamışlardır.
(11) Golano ve ark. ise artroskopik olarak sadece derin 
bileşenin görüldüğünü, yüzeysel bileşenin görüleme-
yeceğini öne sürmüşlerdir.(18)

İnterosseoz tibiofibular ligament
Bu bağ, interosseoz membranın tibiofibular sindesmoz 
seviyesindeki devamı olarak kabul edilir.(10,11)Tibia ile 
fibulanın birbirine bakan keskin kenarları arasında 
uzanan çok sayıda kısa, yoğun banttan oluşur ve yağ 
dokusu ile peroneal arterin küçük dallarını da içerir. Bu 
iki kemik arasında yer alan en kuvvetli yapıdır.(10,11)

Tibia ve fibulayı ayağın iskelet yapısına birleştiren 
bağlar

Ayak bileğinin bu bağları iki ana bağ grubu olarak ta-
nımlanır: lateral kollateral ligament ve medial kollate-
ral ligament.

Lateral kollateral ligament
Lateral kollateral ligament eklemin lateral yanında 
yer alır ve birbirinden tamamen bağımsız olan üç ayrı 
bölümden oluşur. Bu üç ligament: anterior talofibular 
ligament, kalkaneofibular ligament ve posterior talofi-
bular ligamenttir.(10,11)

Anterior talofibular ligament (Şekil 2.19)
Lateral malleolün ön kenarından, anteromediale doğru 
uzanır ve talusun lateral eklem yüzeyinin önü ile talus 
boynunun lateral yüzüne tutunur.(10) Ayak bileğinin en 
sık hasar gören bağıdır.(11) Araştırmacılar bu bağın ya-
pısının değişen oranlarda tek bant, çift bant, çizgili gö-
rünüm ve nadiren de üç bant olarak bildirmektedirler.
(17-20) Sarrafian, en sık olarak çift bant morfolojisini göz-
lemlemiş ve buna göre üst bandın anterior tibiofibular 
ligamentin, alt bandın ise kalkaneofibular ligamentin 
başlangıç noktalarına kadar ulaştığını bildirmiştir.(17) 
Ayrıca, birçok olguda talofibular ve kalkaneofibular 
ligamentler malleolar başlangıçtan gelen, ark yapan 
liflerle birleşmektedirler.(17) Bu bağ nötral pozisyonda 
bileğe göre horizontal pozisyonda yer alırken dorsif-
leksiyonda yukarı, plantar fleksiyonda aşağıya doğru 
yönelmektedir.(11)

 Kalkaneofibular ligament (Şekil 2.20)
Bu bağ, kalın halat benzeri bir yapıda olup lateral mal-
leolün ön kenarı, anterior talofibular ligamentin alt 
bandının başlangıç noktasının hemen altından başlar.
(11) Anterior talofibular ligamentin alt bandına da ark 
yapan lifler aracılığıyla bağlanır.(11) Bu bağın başlan-
gıcının malleolün ucuna kadar ulaşmadığını hatırla-
mak önemlidir. Dolayısıyla malleolün ucu ayak bileği 
artroskopisi sırasında ligamentler tutunmadığından 
dolayı gözlemlenebilir.(11) Nötral pozisyonda, kalkane-
ofibular ligament arkaya, aşağıya ve mediale yönelerek 
lateral kalkaneal yüzeyin arka bölümünde, peroneal tü-
berkülün arkasında yerleşik küçük bir tüberküle tutu-
nur ve yüzeyinden geçen peroneal tendonlar ve kılıflar 
tarafından çaprazlanır.(10,11) Bağı çaprazlayan bu yapılar 
yüzeyde bir konkavite oluştururlar ve bağın yaklaşık 
sadece 1 cm’lik bir bölümünün yüzeyi kaplı değildir.(11) 

Kalkaneofibular ligament, subtalar (talokalkaneal) ek-
lemden lateral talokalkaneal ligament ile ayrılmıştır ve 
bu ligament ile arasında yağ dokusu bulunur.(11)

Kalkaneofibular ligament hem talokrural hem de sub-
talar eklemi kontrol ederken, lateral kollateral bağın 
diğer iki bölümü sadece talokrural eklemde etkilidir.(11) 
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Bu bağ ekstansiyonda horizontal, fleksiyonda ise ver-
tikal pozisyonda olup bütün hareket arkı süresince 
gergin olarak kalmaktadır. Talusun valgus veya varus 
pozisyonları bu bağ tarafından oluşturulan açıyı ve fi-
bulanun longitudinal aksını belirgin biçimde değiştir-
mektedir. Valgus pozisyonunda bağ gevşerken, varus 
pozisyonunda gerilmektedir ki bu durum ayak bileği-
nin dorsifleksiyon veya plantar fleksiyon yapmadığı 
durumlarda bile bağın zedelenebilmesini açıklamaya 
yardımcı olur.(11)

Posterior talofibular ligament (Şekil 2.18)
Bu bağ güçlü, kalın, fasiküllü ve trapezoid şekillidir. 
İntrakapsüler ekstrasinovyal ve hemen hemen hori-
zontal düzlemde yerleşimli bulunur. Lateral malleolar 
fossanın distal bölümünün medial yüzünden başlar ve 
talusun posterolateralinde bulunan tüberküle doğru 
uzanır. Bağın lifleri talusun lateral malleolar yüzeyinin 
posteroinferior kenarında bulunan pürtüklü, oluklu 
yüzeye uzanır. Diğer lifleri talusun arka yüzüne tutu-
nur ve lateral talar tüberküle kadar uzanabilirler. Bu 
lifler fleksor hallusis longus tendonunun geçeceği tü-
nelin oluşumuna katılırlar. Arkadan bakıldığında bu 
bağ, tepesi laterale, tabanı mediale yönelmiş bir üçgen 
şeklindedir.(10,11)

Bağın üst kenarından başlayın başka bir grup lif ise yu-
karı, mediale doğru seyrederek tibianın arka kenarına 
tutunur.(11) Bu lifler; posterior tibiofibular ligamentin 
(transvers ligament) derin bileşeni ile kaynaşarak me-
dial malleolün arka yüzüne ulaşırlar ve tibianın arka 
kenarında bulunan labrumun oluşumuna yardımcı 
olurlar.(11) Medial malleole bağlantı sağlayan bu “tibial 
slip” liflerine; posterior talofibular ligamentin transvers 
lifleri,(10), kapsüler kuvvetlendirme bundle’ı, posterior 
talofibular ligamentin yukarı çıkan veya tibial bundle’ı, 
posterior intermalleolar ligament gibi çeşitli adlar ve-
rilmektedir.(11) Bu ligament, ayak bileği ekleminin pos-
terior çıkmazında transvers olarak seyreden sinovyal 
katlantının çok yakınında bulunmaktadır.(21)

Golano´ ve ark posterior intermalleolar ligamentin bo-
yutunu ortalama 2.3 mm olarak saptamışlar ve litera-
türdeki farklı görülme oranlarını boyutlarının çok kü-
çük olmasına bağlamışlardır.(18) Ayrıca bu bağ 2 veya 
3 farklı banta sahip olup, bantlardan hiçbiri kemiğe 
insersio yapmayabilmekte veya eklem kapsülüne tutu-
nabilmektedir.(22) Dolayısıyla, artroskopi sırasında bu 
bağın bantlı yapısı zedelenme ile karıştırılmamalıdır.(11)

Arkadan bakıldığında, posterior intermalleolar liga-
ment, transvers ligament ile posterior talofibular liga-
ment arasında, lateralden mediale-aşağıdan yukarıya 
doğru oblik olarak seyreder.(11) Dorsifleksiyon sırasın-
da gerilirken, plantar fleksiyonda gevşer, dolayısıyla 
ayak bileğinin zorlu dorsifleksiyonu bu bağda zedelen-
meye neden olabilir. Plantar fleksiyon sırasında gevşe-
yen bağ tibia ve talus arasında sıkışabilir. Bu durumun 
görülme olasılığı trigonal çıkıntı (Stieda çıkıntı), os tri-
gonum veya belirgin dorsal kemik çıkıntısı varlığında 
artmaktadır.(11)

Medial kollateral ligament (Şekil 2.21)
Medial kollateral ligament (deltoid ligament) kuvvetli, 
üçgen şeklinde bir bağ olup medial malleolün ucuna 
ve ön ile arka kenarlarına tutunur.(10) Multifasiküler ya-
pıdaki bu bağ medial malleolden yelpaze şeklinde os 
navikula, talus ve kalkaneusa doğru uzanır.(10) Medial 
malleolün medial yüzünde, yaklaşık 0.5-1 cm uzunlu-
ğundaki interkollikular bir olukla birbirinden ayrılmış 
iki alan (segment, kollikuli) bulunur.(10) Ön segment, 
arka segmentin yaklaşık 0.5. cm aşağısında yer alır.(17)

Medial kollateral bağın tanımlanmasında fikir ayrılık-
ları olmakla beraber çoğu araştırmacı ve klasik anatomi 
kitapları, yüzeysel ve derin olmak üzere iki tabakadan 
oluştuğunu kabul etmektedir.(10,11,17,23) Yüzeysel tabaka-
yı oluşturan bağlar ayak bileği ve subtalar eklemleri 
çaprazlarken, derin tabakayı oluşturanlar sadece ayak 
bileği eklemini çaprazlamaktadır.(23) 

Şekil 2.20: Superior peroneal retinakulum açıldıktan sonra peroneus brevis ve longus görülüyor. Peroneal tendonlar disloke edildi-
ğinde kalkaneofibüler ligament izleniyor.
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Şekil 2.21: Medial kollateral veya deltoid ligament izlenmekte.

Bu bağın altı bandı veya bileşeni tanımlanmış olup bun-
lardan üçü daima gözlenirken (tibiospring ligament, 
tibionavicular ligament ve derin posterior tibiotalar 
ligament) diğer üçünün (yüzeysel posterior tibiotalar 
ligament, tibiokalkaneal ligament ve derin anterior tibi-
otalar ligament) varlığı değişkenlik göstermektedir.(11)

Medial kollateral ligamentin büyük bölümü bacaktan 
gelip ayaktaki insersiolarına doğru uzanan tendonlar 

tarafından örtülüdür. Bağın ön bölümü eklem kapsülü 
ile devamlılık gösterir. Bu bölüm posterior tibial ka-
sın tendonu, orta ve arka bölümleri ise posterior tibial 
ve parmakların uzun fleksör kaslarının tendonları ile 
örtülüdür. Tendonları kaplayan fibrosinovyal kılıfın 
döşemesi sıklıkla fibrokartilajinöz dokudan oluşur ve 
medial kollateral ligamente sıkıca yapışmıştır. Arka 
bölümde, medial kollateral ligament ayak bileği eklemi 
kapsülünün arka bölümü ile devam eder.(11)
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 AYAK BİLEĞİ
PATOANATOMİSİ28

Tuncay PEKER, Ahmet Yiğit KAPTAN, Mustafa ÖZER, Ulunay KANATLI

Eğitim materyallerinin yazıdan çok görsel materyal 
içermesi son 10 yılda giderek artmaktadır. Özellikle 
cerrahi alanda görsel materyal pratik eğitimin olmazsa 
olmazıdır. Tüm tıbbın olduğu gibi cerrahide de anato-
mi her şeyin başında gelir. İyi bir anatomi bilgisi cer-
rahide en güçlü silahımızdır. Patolojilerin üç boyutlu 
olarak görülmesi oluş mekanizmasının belirlenmesi ve 
tedavinin planlanması açısından da önem kazanmak-
tadır. 

Bu bölümde bazı ayak bileği kırıklarının üç boyut-
lu modellenmesini biraz da sanat katarak hazırladık. 

Bunların hem cerrahlar için hem de anatomistler için 
patoanatomiyi anlama konusunda yaralı olacağına 
inanmaktayız.

Burada sunulan vakalar DICOM formatındaki 3B bilgi-
sayarlı görüntüler minics modelleme ve rekons prog 3 
boyutlu olarak rekonstrükte edildiler. Sinematik efekt-
ler için cinema 4D v18.0 da düzenlendi. 3 boyutlu mo-
del çıktısı alınabilmesi için “ .stl” formatında modeller 
oluşturuldu. Zortrax m200 3d printer da 3 boyutlu çık-
tıları alındı. 

Şekil 28.1: “44-C1.3” kırığı. Sindesmoz seviyesi üzerinde fibula kırığı, medial malleol kırığı ve posteriorda Volkmann (posterolate-
ral) parça kırığı.

Video 28.1
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Video 28.2

Video 28.4

Video 28.5

Video 28.3
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Şekil 28.2: “Salter Harris 43-t-E/2”. Lateral malleolde sindesmoz seviyesi üzerinde kırık ve distal tibia Salter Harris tip 2 kırığı.

Şekil 28.3: “44-B3.2” Medial malleol kırığı, lateral malleol kırığı, anterior inferior tibiofibuler ligament (AITFL) ve posterior inferior 
tibiofibuler ligament (PITFL) avulsiyon kırığı.

Şekil 28.4: “43-C3”. Tibia plafond parçalı kırıklı çıkığı ve lateral malleol kırığı.

Şekil 28.5: Medial malleol ve talus boyun kırıklı çıkığı.
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Video 28.8

Video 28.9

Video 28.7
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Şekil 28.6: ”44-C1” Lateral malleolde sindesmoz seviyesi üstünde kırık ve Tillaux kırığı.

Şekil 28.7: “44-C1” Medial malleol, Tillaux kırığı ve lateral malleolde sindesmoz seviyesi üstünde kırık.

Şekil 28.8: “43 B1” Tibia plafond kırığı, Chaput parçası (anterolateral parçası).

Şekil 28.9: “44-B3.1” Sindesmoz seviyesinden fibula kırığı, Volkmann parçası (posterolateral parça) kırığı ve medial malleolde 
avulsiyon kırığı.
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İ AR

T
R

O
SKO

P
İSİ
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