
Ayak ve Ayak Bileği Varyasyonları
Hatice Tuba Sanal 

Sanal HT. Ayak ve Ayak Bileği Varyasyonları. Trd Sem 2020; 8: 441-452.

 Ayak ve ayak bileğinin kemik, kas ve ten-
don varyasyonlarından nispeten sık görü-
lenler.

 Bunların yerleşimi, görünüm özellikleri.

 Olası klinik bulguları.

 GİRİŞ 

Ayak ve ayak bileği varyansları çoğu kez in-
sidental olsalar da bazı durumlarda patolojiyle 
karışmaları ve kendilerinin de ağrı, dejenera-
tif değişikliklere yol açmaları, kitle taklitçisi, 
kompresyon sendromları ve impingement ne-
deni olabilmeleri nedeniyle bilinmeleri önem 
taşımaktadır. Bu derlemede ayak ve ayak bi-
leğinin günlük pratikte nispeten sıkça karşıla-
şılabilinecek kemik ve kas varyasyonları, yer-
leşimleri, beraberindeki olası klinik bulguların 
neler olabileceği sunulacaktır. 

 KEMİĞİ İLGİLENDİRENLER 

 Sesamoidler ve aksesuar osiküller 

Sesamoid kemikler küçük, yuvarlak, tendon 
ya da kapsül içine gömülü yapılardır. Ten-
donların bir eklemi geçtiği düzeyde yerleşim-
lidirler. Bu şekilde tendon ve eklem arasında 
sürtünmeyi önleyerek tendonu korur, tendonun 

biyomekanik etkinliğini artırırlar. Aksesuar 
osiküller ise sekonder osifikasyon merkezleri-
nin ana kemik yapıyla birleşmesindeki aksak-
lık sonucu oluşurlar. Fonksiyonları bilinmez, 
asemptomatiktirler, insidental olarak saptanır-
lar. Temel sorun travma olduğunda avülsiyon 
kırıklarıyla karışabilmeleri ya da tersine avülsi-
yon kırığının aksesuar kemik olarak değerlen-
dirilebilmesidir [1].

Sesamoidler ve aksesuar osiküller küçük, iyi 
kortekse sahip, yuvarlak-oval ancak morfolo-
jik farklılıklar gösterebilen, bipartit-multipartit 
olabilen, kemik ya da ekleme yakın yerleşen 
yapılardır. Bu iki yapı da patolojik değişiklikler 
göstererek semptomatik olabilirler. Travmaları, 
enfeksiyöz ve artritik durumları olabilir. Tablo 
1’de bu yapıların adı, yerleşim yerleri ve ka-
rışabilecek durumlar özet şeklinde verilmiştir. 

Os trigonum 

Medyan 10 yaş’ta oluşan ve normalde 14 yaş 
civarında kapanan sekonder lateral tüberkül osi-
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fikasyon merkezinin füzyone olmamasıyla en 
sık görülen kemik varyasyondur. Talusun pos-
terior prosesi lateral tüberkülüyle bir fibrokarti-
lajinöz sinkondroz ile bağlı olup komşuluğunda 
fleksör hallusis longus (FHL) tendonu bulunur. 

Normalde rastlantısal, patolojiyle ilişkisiz 
bulgudur. Tek bir kuvvetli plantar fleksiyon ya 
da tekrarlayıcı plantar fleksiyonlar (bale gibi) 
sinkondrozun dejenerasyonu ya da yırtığıyla 
sonuçlanabilir. İkinci durumda komşu yumu-

Tablo 1: Bazı sesamoid ve aksesuar osiküllerin yeri ve karışabilecek durumlar özetlenmiştir

Aksesuar osikül / sesamoid Komşuluğu Karışabilecek durumlar

Aksesuar naviküler Naviküler kemik posteromedyal  Naviküler kemik posteromedyal 
 tüberositazı tüberositaz avülsiyon kırığı

Halluks sesamoidleri 1. metatars başı, fleksör hallusis Bipartit sesamoid – kırık ayrımı 
 brevis medyal ve lateral uzantıları 
 içinde

Os intermetatarseum 1. ve 2. metatarslar arası Lisfranc kırıkları

Os kalkaneus sekundaryus Kalkaneus anterior süperior faseti Kalkaneus anterior süperior  
  faset kırığı

Os pernoeum Kalkaneoküboid eklem, peroneus Küboid fraktürü, bipartit os 
 longus tendon yapısı içinde peroneum-kırık ayrımı

Os subfibulare Fibula distal ucu Lateral malleolar avülsiyon kırığı

Os subtibiale Medyal malleol alt ucu Medyal malleol avülsiyon kırığı

Os supranavikülare Talonaviküler eklem dorsal kenarı Naviküler dorsumu avülsiyon kırığı

Os supratalare Talus boynu dorsumu Talus baş, boyun dorsal kortikal 
  avülsiyon kırıkları

Os trigonum Talus posterolaterali Talus posterior çıkıntı kırığı

Os vesalianum 5. metatars bazisi 5. metatars bazisi avülsiyon  
  fraktürü, jones fraktürü

Resim 1. A, B. Ayak bileği sagital FST2 (A), T1 ağırlıklı (B) görüntüleri. Os trigonum (kalın ok), sinkon-
droz ve komşuluğundaki ödem intensitesi (eğik ok), çevresinde sıvı artışı (ince ok) izlenmekte. 
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şak dokularda da sinovit, FHL tenosinoviti ya 
da tuzaklanma gibi durumlar eşlik edebilir. 
Bu durumda olgular klinik olarak os trigonum 
sendromu semptomlarıyla; sertlikle birlikte 
kronik-tekrarlayıcı ağrı, yumuşak dokuda şiş-
lik, palpasyonla hassasiyet ile başvurabilirler. 

Direkt grafilerde os trigonum saptanabilse 
de patolojiye işaret eden erken değişiklikleri 
saptamada yetersizdir. Bilgisayarlı tomogra-
fide (BT) sinkondrozun artiküler yüzeylerin-
de dejenerasyonla ilişkili düzensizlik, skleroz 
görülebilir. Manyetik rezonans görüntülemede 
(MRG) ’de os trigonum sendromu bulguları 
olarak sinkondrozun iki tarafında ilik ödemi, 
eklemde efüzyon, çevre yumuşak dokularda 
ödem ve FHL tenosinoviti izlenir (Resim 1). 

Os trigonum ayırıcı tanısında talus posterior 
prosesinin lateral (Shepherd’s kırığı) ve medyal 
tüberküllerinin kırığı (Cedell’s kırığı) yer alır [2].

 Os peroneum 

Peroneus longus tendonu içinde yerleşimli sesa-
moid kemik olup kalkaneo-küboid eklem seviyesin-
de küboidin peroneal oluğunun hemen proksima-
linde yerleşimlidir (Resim 2). Bipartit, multipartit, 
bilateral olabilir, küboidle eklem oluşturabilir. 

Akut ya da tekrarlayıcı aşırı kullanımla ge-
lişebilecek ağrılı os peroneum sendromu du-

rumlarında peroneus longus tendonu boyunca 
çoklukla küboid düzeyinde ağrı ve şişlik şikâ-
yeti olabilir (Resim 3). Akut durumda peroneus 
longus tendonunun kuvvetli kontraksiyonların-
da tendon yırtığı ve osikül kırığı görülebilir. 

Osikül kırığında fragmanlar deplase olma-
mışsa multipartit osikülle ayırıcı tanısı yapıl-
malıdır (osikül daha yuvarlak izlenirken kırıkta 
kenarlar keskindir). Seri radyogramlarda pe-
roneus longusun tensil kuvvetlerinin etkisiyle 
deplasman kırıkta daha belirginleşecektir.

Peroneus longus osikül distalinden yırtık-
sa proksimale göç edip kalkaneus üzerine sü-
perpoze olduğunda lateral radyogramlarda 
saptanmaları güç olabilir, os trigonum ya da 
subfibulare oldukları düşünülebilir. 

Kronik ağrılı os peroneum sendromu daha çok 
bildirilmiş olup osikülün küboid üzerinde tek-
rarlayıcı friksiyonları neticesinde stres fraktürle-
ri, lokal impingement sonucu gelişebilmektedir . 
MR, radyogramlar ya da BT gibi osikülün şekil 
ve konturunu göstermede ideal olmasa da kemik 
iliği intensite değişikliklerini ve tendon patoloji-
lerini göstermede üstündür [3]. 

 Halluks sesamoidleri 

Bunlar fleksör hallusis brevis tendonunun 
medyal ve lateral slipleri içinde yerleşimlidir. 
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Resim 2. A, B. Ayak bileği lateral grafisi (A) ve T1 ağırlıklı MR görüntüsü (B). İyi kortekse sahip  aksesu-
ar kemik os peroneum (kalın ok), küboidin lateral plantar tarafında peroneus longus tendonu (ince 
ok) yapısı içinde, tendonun küboidi geçen kesiminde yer alır. 
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Birinci metatars başı seviyesinde metatarsla 
eklem yaparak, birbirlerinden krista adı verilen 
küçük bir çıkıntı ile ayrı olarak konumlanırlar. 
Eklem yapan yüzeyleri hyalin kıkırdakla örtülü 
olup eklem kapsülü içinde snovyal ekleme da-
hildirler. Plantar plate içinde intersesamoid, kap-
süler ve falangeosesamoid ligamanlarla stabili-
ze edilirler. Stabilizasyona medyal ve lateralde 

sırasıyla abdüktör hallusis ve addüktör hallusis 
tendonları katkıda bulunur. Sesamoidler, halluks 
fleksörlerinin mekanik potansiyelini artırır, ten-
donu korur, şok absorbanı olarak görev görürler. 

Daha çok medyal tarafta olmak üzere multipartit 
olabilir. Yokluğu çok nadirdir. Sesamoidler diğer 
snovyal eklemlerde olan patolojik durumları sergi-
leyebilirler: dejeneratif değişiklik, enfektif, enfla-
matuar durumlar, osteonekroz gibi. Sesamoidit, se-
samoid bölgesinde ağrıya işaret eden bir terimdir. 
Çeşitli nedenlere bağlı olabilmekle birlikte en sık 
neden eklemdeki osteoartritik değişikliklerdir. Ek-
lemde karakteristik daralma, subkondral skleroz, 
geod ve osteofit oluşmu ile MRG’de kıkırdak kay-
bı ve eşlikçi ödem intensitesi görülür. Bu değişik-
liklerin eklemin her iki tarafında görülüyor oluşu 
stres reaksiyonu gibi sesamoid ağrısının diğer ne-
denlerinden ayrımda yardımcıdır. Stres reaksiyonu 
da benzer bulgular sergileyebilse de değişiklikler 
sesamoidde sınırlıdır. 

Plantar fleksiyonda tekrarlayıcı ve abartılı 
aksiyal yüklenme (bale, koşu gibi) sesamoidit 
için tipik nedenlerdir. Eşlik edebilecek tendino-
zis ve kapsüler enflamasyon da kronik ağrıya 
katkıda bulunur. 

Sesamoidin fraktüründe kenarlar keskin olup 
arada sıvı ile parçalar birbirine uyar şekildedir. 
MRG’de kemik iliği ödemi ve çevre dokularda 

Resim 4. Halluks’un medyal bipartit sesamoidi 
bileşenlerinin düzgün sınırlı daha yuvarlak olup 
boyutları birlikte ölçüldüğünde normal karşı ses-
amoidden daha büyük olduğu  haliyle izlenme-
ktedir (halka). 

Resim 3. A, B. Ayak lateral tarafında uzun süredir ağrı şikayeti olan olgu. Ayak arka kesimini içeren 
sagital FST2 (A) ve T1 ağırlıklı (B) görüntüleri. Küboide yakın peroneal osikül anormal T2 sinyal 
değişikliği-ödem intensitesi, T1’de hipointensite sergilemektedir. Peroneal sesamoidit-klinik olarak 
ağrılı os peroneum sendromu. 

A B

444 Sanal HT.



ödem intensitesi de görülür. Bipartisyonda bi-
leşenler daha yuvarlak olup boyutları birlikte 
ölçüldüğünde normal sesamoidden daha büyük 
olduğu görülür (Resim 4). 

İkinci-beşinci metatars başlarına yakın sesa-
moidler eklem kapsülü plantar tarafında yerle-
şimli olup bipartit, multipartit olabilir. En sık 
olarak 5. Metatars başına komşu olarak izlenir 
(Resim 5). Patolojileri nadir olup komşu yumu-
şak dokudan uzanımla enfeksiyon görülebilir. 

 Aksesuar naviküler 

Os tibiale, os tibiale eksternum, navikülare 
sekundaryum isimleriyle de bilinir. Naviküler 

kemiğin posteromedyal tüberositazı komşulu-
ğunda yerleşimli olup 3 farklı konfigürasyon-
da bulunurlar. Tip 1 tibialis posterior tendonu 
içinde yerleşimli yuvarlak, oval küçük osifiye 
yapı şeklindedir, bazan multiple olduğu haliyle 
izlenebilir. Çoğunlukla asemptomatiktir. Tip 2 
üçgensel- hemisferik füzyone olmamış akse-
suar osifikasyon merkezi şeklinde olup navi-
küler tüberkülle arada 1-2mm aralık oluşturan 
sinkondrozla ilişkidedir. Tip 3 belirginleşmiş 
tüberositazı olan naviküler olup kornuat navi-
küler olarak da bilinir. Diğerlerine göre daha az 
olduğu söylenir. Bazıları navikülerle füzyone 
olmuş Tip 2 aksesuar naviküler olduğunu ifade 
eder. Çevre yumuşak dokularla iritasyon, ad-

Resim 5. A-C. İki ayrı hastada 1. metatarsofalan-
geal ekleme göre daha nadir görülen sesamo-
idler. Birinci hastada 5. metatars başı medyal 
tarafında (A), ikinci hastanın her iki ayağında 2. 
metatars başı medyal kesimi komşuluğunda (B, 
C) izlenmektedir. C
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ventisyal bursa gelişimi ve düz taban deformi-
tesi ile semptomatik olabileceği bilinir. 

Semptomatik aksesuar naviküler olasılıkla deği-
şen biyomekaniklerin etkisiyle en fazla tip 2 olan-
da görülür. Tibialis posterior tendonunda kronik 
tendinozis, yırtık, sinkondrozda ayrışma, aksesuar 
kemikte osteonekroz görülebilir bulgulardandır. 

Direkt grafide aksesuar kemik, düz tabanlık, 
varsa komşu yumuşak dokuda şişlik görüle-
bilir. Bazı olgularda osikülün varlığı, tibialis 

posterior tendon insersiyon bozuklukları ve yu-
muşak doku değişiklikleri ultrasonografi ile de 
gösterilebilir. MRG’de mekanik stresin olduğu 
olgularda sinkondrozun iki tarafında ödem, 
tibialis posterior’daki tenosinovit, tendinozis 
ve yırtık izlenebilir. Osteonekrozda osikülde 
ödem, T1’de düşük intensite görülür (Resim 6). 

Ayağın akut eversiyonu sonrası olan tübe-
rositazın avülsiyon fraktürleriyle ayrım yapıl-
malıdır. Travma öyküsü, çoklukla eşlik eden 
küboideal impaksiyon fraktürü, düzensiz kenar 
avülsiyonu düşündürür değişikliklerdir.

 Os vesalianum  

5. metatars apofizi proksimalinde, peroneus 
brevis tendonu içinde yerleşimlidir. Nadiren 
patoloji kaynağı olsa da ağrılı durumlarla sey-
redebilir. Çocukta şafta paralel 5. metatars tü-
berositazı osifikasyon merkezinden ayrımı ya-
pılmalıdır (Resim 7). Yine, 5. metatars bazisi 
avülsiyon kırıklarından ayrılmalıdır (Resim 8). 
Bunlar çoklukla transvers olup inversiyon ya-
ralanması öyküsüyle görülürler. 

 Os kalkaneus sekundaryus 

Anterior kalkaneal çıkıntı komşuluğun-
da yerleşimlidir. Bilek ağrısı nedeni olabilir. 
Kalkaneusun bifurkat ligaman avülsiyon kı-
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Resim 6. A, B. Ayak bileği sagital FST2 (A), GRET2* ağırlıklı (B) görüntüleri. Aksesuar naviküler (kalın ok), 
beraberinde naviküler kemikte ödem intensitesi ve tibialis posterior paratenoniti izlenmekte (ince 
ok). Sinkondrozdaki hafif ondülasyon-dejenerasyon GRET2*’de daha belirgin olarak izlenmekte.

A B

Resim 7. On yaşında kız çocuğu. Ayak grafisinde 
5. metatars bazisine paralel henüz kapanmamış 
osifikasyon merkezi. 
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rıklarından ayrımı yapılmalıdır, MR kırık ve 
ligaman hasarına işaret eden değişikleri göster-
mede üstündür (Resim 9). 

 Os intermetatarseum 

Bir ve 2. metatars bazisleri arasında yer-
leşimlidir. Oval, yuvarlak, çizgi gibi çeşitli 
şekillerde olabilir. Rudimenter metatars şek-
linde bile görülebildiği ifade edilir. Derin 
peroneal sinir basısı ile nöropati bulguları 
gelişebilir. Ayak orta kesiminde dorsalde 1-2. 
veb aralığında yayılan ağrı, hissizlik şikayeti 
olabilir. 

 Os sustentakuli 

Sustentakulum tali posteriorunda yerleşimli 
olup burayla fibrokartilajinöz bir sinkondrozla 
ilişkilidir. Osikülün kronik mobilitesi sonucun-
da erken dejeneratif değişikliklerle ağrılı ola-
bilir. MR görüntülerinde sinkondroz komşulu-
ğunda ödem intensitesi görülür. Sustentakulum 
tali kırıklarıyla karışabilir, bunlardan inkomp-
let kortikal yüzey oluşu ile ayrılabilir. Ekstra-
artiküler talokalkaneal koalisyonla birlikteliği 
bildirilmiştir [4].

 Os subtibiale 

Nadir olup medyal malleol distal ucunda 
yerleşimlidir. Multipl, bilateral olabilir, çoğu 
kez asemptomatiktir, fakat ayak bileği trav-
malarında sıkça karşılaşılan avülsiyon kırıkla-
rından ayrımının gerektiği durumlarda güçlük 
yaratırlar. Avülsiyon kırığı travmalı ve semp-
tomatik olan bir olguda os subtibialeden daha 
olasıdır.

 Os subfibulare 

Lateral malleol distal ucunda yuvarlak ya 
da kama şekliyle izlenirler, semptomsuzdur. 
Diğer osiküllerde olduğu gibi temel ayrım 
distal fibulanın avülsiyon fraktürleri iledir. 
Bunlar bileğin inversiyon yaralanmaları ile 
gelişirler ki bu durumda klinik olarak şişlik, 
efüzyon, ağrı instabilite bulgularıyla izlenir-
ler. Avulsion fraktürleri anterior talofibular li-
gamanın insersiyon kesimlerini ilgilendiriler. 
Distal fibular yaralanmaların sıklığı nedeniy-
le lateral malleol komşuluğundaki osifiye ya-
pının eski bir avülsiyon fraktürüyle gelişme 
olasılığını daha fazla gören yazarlar vardır 
(Resim 10) [5, 6].
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Resim 8. Anteroposterior ayak radyografisi. 5. 
metatars bazisinde düzensizlik subkortikal kis-
tik değişiklikler sergileyen birleşmemiş kırık 
izlenmektedir. 

Resim 9. Ayak bileği sagital GRET2* ağırlıklı 
görüntü. Os kalkaneus sekundaryus (ok) kalkane-
us sustentakulum tali’si komşuluğunda yerleşim-
li, düzgün kenarlı olarak izlenmektedir. 
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Diğer başka daha nadir görülen aksesuar osi-
küllerin haritalarını çeşitli kaynaklarda bulmak 
mümkündür (Resim 11) [7, 8]. 

 YUMUŞAK DOKUYU 
 İLGİLENDİRENLER 

 Ayak aksesuar kasları 

Ayakta görülebilen aksesuar kaslar bilekte 

olduğundan daha nadirdir. Kitle etkisi ile kom-
presif nöropati durumlarıyla seyredebilirler. Bu 
kaslardan aşağıdakileri tariflenmiştir: 
- Addüktör hallusisin aksesuar plantar kası; 

4. metatarstan orijin alarak insersiyosunu 
addüktör hallusisin oblik ve transvers baş-
larına yapar. Klinik önemi halluks valgus 
semptomlarını düzeltmek üzere cerrahi 
olarak kullanılabilmesidir. 

- Fleksör digitiorum aksesoryus ya da ku-
adratus planta kası varyantı; kalkaneustan 
orijin alarak insersiyosunu fleksör digito-
rum longus tendonu lateral kenarına yapar. 
Klinik önemi tarsal tünel sendromuna ne-
den olabilmesidir. 

- Aksesuar fleksör digiti minimi pedis; tibi-
alis posteriordan orijin alarak insersiyosu-
nu 5. parmak orta falanksına yapar. Klinik 
önemi graft, transpozisyon için kullanıla-
bilmesidir. 

 Ayak bileğinin aksesuar kasları 

 Anterior taraf: 

- Peroneus tersiyus (prevalans %95); fibula 
distali ve ekstensör digitorum longus kası 
anteriorundan orijin alır, ekstansör digi-
torum longus tendonu boyunca seyreder. 
Beşinci metatars şaftının dorsal yüzeyine 
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Resim 10. Anteroposterior bilek radyografisi. Fib-
ula distal uç komşuluğunda yuvarlak şekilli, iyi 
sınırlı korteksi olan osikül os subfibulare izlen-
mektedir. 

Resim 11. A, B. Üç boyutlu hacimsel işleme (volume rendering) (A) ve aksiyal  BT görüntülerinde (B) 
lateral küneyform komşuluğunda iyi kortike izlenen aksesuar osikül (ok) görülmekte. 
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insersiyon yapar. Normalde asemptomatik 
olsa da talus lateral kubbe kesiminde ten-
donun atlaması (snapping) kliniği tariflen-
miştir. 

- Ekstensör hallusis kapsülaris tendonu 
(prevalans %14); ekstansör hallusis longus 
kası ya da tendonundan orijin alır, bu kasa 
paralel seyreder. Birinci metatarsofalange-
al eklem kapsülüne insersiyon yapar. Hal-
luks disfonksiyonu gibi rekonstrüksiyon 
gereksinimi olan durumlarda graft olarak 
kullanılabilir. 

- Anterior fibulokalkaneus kası; fibula ya 
da diğer aksesuar kas peroneus tersiyus-
tan orijin alır. Ekstansörlere paralel uzanır. 
Kalkaneusa, fibular troklea anterosüperio-
runa insersiyon yapar. İmpingement’a bağ-
lı ağrı kliniği gelişebilir. 

- Aksesuar ekstansör digiti sekundus kası; 
ekstansör hallusis longus tendon ya da ka-
sından orijin alır, ekstansörlere paralel uza-
nır, 2. parmağın orta falanksına insersiyon 
yapar. İnsidental olarak karşılaşılır, klinik 
önemi tariflenmemiştir. 

- Gruber’in tibioastragalus antikus kası; 
tibia ve interossöz membran alt 1/3 kesi-
minden anterolateralde orijin alır, tibialis 
anterior ve ekstansör hallusis longus ten-
donu derininde seyreder. Talus boynu ante-
rolateral kesimine insersiyon yapar, tendon 
transfer ya da graft amacıyla kullanılabilir. 

 Lateral taraf: 

- Aksesuar peroneal kaslar – peroneus ku-
artus (prevalans % 16); başka isimlerle de 
anılan aksesuar peroneal kaslar olmakla 
birlikte peroneus kuartus lateralde görü-
len bir aksesuar kas için kullanılan genel 
terim olmuştur. Orijini değişkendir, pero-
neus brevis (en sık ), longus ya da fibula 
olabilir. Peroneus brevis ve longusun med-
yal ve posteriorunda yerleşimlidir. İnser-
siyosu da değişkendir; peroneus aksesor-
yus-peroneus longus’a, peroneokalkaneus 
eksternum-kalkaneus’a, peroneus digiti 
minimi-5. metatars başı ve birinci falanks 
bazisine uzanır. Bulunduğu yerde retinaku-

lumda kalabalıklaşmaya neden olur, bu ise 
peroneal tendonlarda subluksasyon ya da 
friksiyonlarla yırtıklarla sonuçlanır. Bazan 
diğer tendonların yırtığı şeklinde yanılgı 
oluşturabilir. 

 Posteromedyal taraf: 

- Fleksör digitorum aksesoryus longus (pre-
valans ~ %7); orijini tibianın medyal ke-
narı veya fibulanın lateral tarafında flek-
sör hallusis longus orijini distalindendir. 
Fleksör retinakulum altında, tarsal tünelde, 
nörovasküler tünelin yüzeyinde seyreder. 
İnsersiyosunu kuadratus planta veya flek-
sör digitorum longusa yapar. Klinik önemi 
tarsal tünel sendromu ve fleksör hallusis 
longus tenosinovitiyle görülebilmesidir 
(Resim 12).

- Peroneokalkaneus internus (prevalans %1); 
orijini fibulanın internal tarafında fleksör 
hallusis longus orijini altı seviyesindedir. 
Fleksör hallusis longusun posteriorunda 
bu kası anteriora-medyale iterek seyreder. 
Sustentakulum altı düzeyinde kalkaneusun 
medyal tarafındaki küçük tüberkül üzerine 

Resim 12. Ayak bileği aksiyal T1 ağırlıklı görüntü.  
Fleksör digitorum aksesoryus longus kası (kalın 
ok) fleksör hallusis longus medyalinde (ince 
ok) ve nörovasküler yapılar komşuluğunda yer-
leşimli (yuvarlak). Fleksör digitorum longus kası 
eğri okla gösterilmiştir. 
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insersiyon yapar. Tarsal tünelde kalabalık-
laşma ile harekette kısıtlama, posterior bilek 
impingement’i ile fleksör hallusis longus te-
nosinovitine yol açabilir. 

- Aksesuar soleus (prevalans ~% 5); soleu-
sun anterior yüzeyinden orijin alır. Aşilin 
anteromedyalinde fleksör retinakulum yü-
zeyinde seyreder. İnsersiyosunu aşil ten-
donuna, kalkaneus süperior ya da medyal 
yüzeyine bir tendon ya da kas şeklinde ya-
par (Resim 13). İnsidental olarak görülerek 
yumuşak doku kitlesini düşündürebilir, eg-
zersizle gelişen ağrı ve tarsal tünel sendro-
mu kliniği verebilir. 

- Tibiokalkaneus internus; tibia medyalin-
den orijin alır, fleksör retinakulum deri-
ninde seyreder, kalkaneus medyaline in-
sersiyon yapar. Tarsal tünel sendromuyla 
görülebilir. 

 SONUÇ 

Ayak bileğinin aksesuar kemik, kas ve ten-
donları normal varyantlar olarak günlük pra-
tiğimizde karşımıza çıkabilmektedir. Bunların 
varlığından haberdar olmak ve sık görülenlerin 
klinik gelişlerini bilmek gerekir. Hastanın kli-
niğine katkısı ise olgunun bütününde değerlen-
dirilmelidir. 
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Resim 13. A, B. Ayak bileği aksiyal  (A) ve koronal (B) yağ baskılı T2 ağırlıklı görüntüleri. Aksesuar soleus. 
Soleus (düz ok) önündeki aksesuar kas (eğri ok) ayrı myotendinöz yapısıyla fleksör retinakuluma yakın 
izlenmektedir. Tendon kalkaneus medyal kenarına insersiyon yapmaktadır (ince ok). 

A B

450 Sanal HT.

https://doi.org/10.5152/jaem.2012.002
https://doi.org/10.1186/s13244-019-0746-2
https://doi.org/10.1186/s13244-019-0747-1
https://doi.org/10.2214/AJR.14.14082
https://doi.org/10.1007/s00330-003-2011-8
https://doi.org/10.1007/s00776-013-0412-3
https://doi.org/10.1007/s10140-019-01688-x


Ayak ve Ayak Bileği Varyasyonları

Hatice Tuba Sanal

Sayfa 441
Sesamoid kemikler küçük, yuvarlak, tendon ya da kapsül içine gömülü yapılardır. Tendonların bir 
eklemi geçtiği düzeyde yerleşimlidirler. Bu şekilde tendon ve eklem arasında sürtünmeyi önleye-
rek tendonu korur, tendonun biyomekanik etkinliğini artırırlar. Aksesuar osiküller ise sekonder 
osifikasyon merkezlerinin ana kemik yapıyla birleşmesindeki aksaklık sonucu oluşurlar. Fonksi-
yonları bilinmez, asemptomatiktirler, insidental olarak saptanırlar.

Sayfa 443
Os trigonum ayırıcı tanısında talus posterior prosesinin lateral (Shepherd’s kırığı)  ve medyal tüber-
küllerinin kırığı (Cedell’s kırığı) yer alır.

Sayfa 443
Kronik ağrılı os peroneum sendromu daha çok bildirilmiş olup osikülün küboid üzerinde tekrarlayıcı 
friksiyonları neticesinde stres fraktürleri, lokal impingement sonucu gelişebilmektedir . MR, radyog-
ramlar ya da BT gibi osikülün şekil ve konturunu göstermede ideal olmasa da kemik iliği intensite 
değişikliklerini ve tendon patolojilerini göstermede üstündür.

Sayfa 448
Kitle etkisi ile kompresif nöropati durumlarıyla seyredebilirler.

Sayfa 446
Ayağın akut eversiyonu sonrası olan tüberositazın avülsiyon fraktürleriyle ayrım yapılmalıdır.

Sayfa 447
Ayak bileği travmalarında sıkça karşılaşılan avülsiyon kırıklarından ayrımının gerektiği durumlarda 
güçlük yaratırlar.

Sayfa 447
Diğer osiküllerde olduğu gibi temel ayrım distal fibulanın avülsiyon fraktürleri iledir.
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1. Sesamoid kemiklerle ilgili olarak hangisi  yanlıştır? 
a. Tendon içine gömülüdür
b. Tendonların bir eklemi geçtiği düzeyde yerleşimlidir
c. Biyomekanik etkinliğini artırır 
d. Sekonder osifikasyon merkezlerinin kapanmasındaki gecikmeyle oluşur 

2. Hangisi os trigonumun MRG bulgularından değildir? 
a. Sinkondroz düzeyinde ödem
b. Eklemde efüzyon, 
c. FDL tenosinoviti 
d. Çevre yumuşak dokularda ödem 

3. Os vesalianum hangi tendon yapısı içinde yerleşimlidir?
a. Peroneus brevis 
b. Peroneus longus 
c. Peroneus quartus
d. Peroneus tersiyus

4. Ayak bileğinin posteromedyalinde izlenen ve aksesuar olduğu değerlendirilen kas aşağıdakiler-
den hangisi olabilir? 
a. Peroneus kuartus
bv Peroneokalkaneus internus 
c. Peroneus tersiyus 
d. Anterior fibulokalkaneus kası 

5. Bifurkat ligaman avülsiyon kırıklarından ayrımı yapılması gerekli akesuar kemik hangisidir?
a. Os kalkaneus sekundaryus
b. Os intermetatarseum
c. Os sustentakuli
d. Os subtibiale

Cevaplar: 1d, 2c, 3a, 4b, 5a
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