
133

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ
Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University

Derleme / Review Article
12(2), 133-139, 2015

Taban Yastığı mı Çatal-Ökçe Yastığı mı?

Celal İZCİ 1, Ebru GÖKŞAHİN 1, Muharrem EROL 2

1 Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, TÜRKİYE
2 Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseriİ, TÜRKİYE

Özet: Atlarda ayak yere bastığında, tırnak içerisinde büyük bir basınç oluşur. Yürüyen bir atta dört ayak aynı anda yere 
temas etmez, her bir ayağa düşen ağırlık daha da artar. Tırnak içerisindeki canlı dokuların zarar görmemesi için, bu basıncı 
absorbe eden yapılara ihtiyaç vardır. At ayağındaki bu yapıların en önemlisi çatal-ökçe yastığıdır. Çatal-ökçe yastığı, ayağın 
palmar/plantarında ve çatalın tam üzerinde bulunan kama biçiminde bir oluşumdur. Fibro-adipoz yapıda, damardan fakir 
ve duyarsız bir dokudur. Bu özelliği ile tırnak içerisinde oluşan basıncı absorbe etme yeteneğine sahiptir. Ligamentler ve 
sıkı kalın bantlar vasıtasıyla komşu yapılara bağlanır. Ayakta yastık görevi yaptığı için, ‘digital cushion/pulvinus digitalis/
pulvinus subcutaneus’ olarak adlandırılır. Çatal-ökçe yastığı ülkemizde ayak hastalıkları ile ilgili yazılmış bütün kitaplarda 
‘taban yastığı’ olarak adlandırılmaktadır. Oysa at tırnağının taban kısmında yastık niteliğinde herhangi bir anatomik oluşum 
bulunmamaktadır. Kanaatimizce bu tanımlama, ayak yere bastığında tırnağın yere temas eden toprak yüzeyinin tamamının 
taban olarak değerlendirilmesi şeklindeki bir yanlış algılamaya dayanmaktadır. Halbuki; ayak yere bastığında tırnağın yere 
temas eden yüzeyi, taban (solea ungulae), çatal (cuneus corneus), destekler (pila ungulae) ve ökçeler (torus corneus)’den 
oluşmaktadır. Yani taban tırnağın yere temas eden yüzeyinin sadece bir bölümünü oluşturur. Nitekim kadavra at tırnakları 
üzerinde yaptığımız diseksiyon çalışmalarında, yastık nitelikli doku yapılarının sadece çatal ve ökçe koryumu üzerinde 
yerleşmiş olduğunu, taban koryumu üzerinde bulunmadığını gördük. Bu nedenle; atlarda bugüne kadar ‘taban yastığı’ 
olarak tanımlanan oluşumun, anatomik konumu, fonksiyonu ve biyomekaniğine uygun biçimde ‘çatal-ökçe yastığı’ olarak 
adlandırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: At, Çatal-ökçe yastığı.

Sole Cushion or Digital Cushion?

Summary: When a horse stand squarely on the ground, a great amount of weight affect the hoof capsule. While the horse 
is walking, all four feet do not contact the ground at the same time. Therefore the force on each foot increases in the hoof 
capsule. Specific structures is needed to absorb this force in the foot to protect the tissues in the hoof capsule. The most 
important structure protects its again the force is called digital cushion. The digital cushion is a wedge-shaped structure that 
lies on the frog and positioning palmar/plantar aspect of the digit. It is a fibroadipose tissue that lacks vessels and sensitivity. 
Digital cushion has very high quality  absorption mechanism with this feature. It attaches adjacent structure with ligaments 
and fillets. It is called digital cushion/ pulvinus digitalis/pulvinus subcutaneus because it acts as cushion- pillow. Definition of 
digital cushion is mentioned “sole cushion” in all textbooks in Turkey, but horse feet do not include any anatomical structure 
as a cushion on the hoof sole. Our knowledge about this is a wrong anatomical definition of the equine foot sole borders. 
Because the foot sole of the horse foot is not whole of the hoof capsule that contact completely on the ground surface. In 
fact, we made a research on equine cadaver feet and dissected digital cushion part. During the study, we realized that equine 
foot`s sole does not include any cushion on it. Therefore we have to call this anatomic parts of the structure as digital cushion.

Key Words: Horse, Digital cushion  

yere basılışı ve yerden kaldırılışı üç aşamada ger-
çekleştirilir. Bunlar ayağın yere temas etmesi (con-
tact phase), basması (midstance phase) ve yer-
den kaldırılması ve ilerletilmesi (propulsive phase) 
aşamalarıdır. Adım iki safhadan oluşur. Adım atma 
sırasında ayağın yere basar haldeki konumu, adı-
mın duruş safhası olarak kabul edilir. Ayağın kaldı-
rılıp, ileri doğru götürülmesi ve tekrar yere basması 
anına kadar ki dönem ise adımın hareket safhası 
olarak tanımlanır. Normal bir ayak yapısında adım 
atarken önce ökçeler yerden kalkar (propulsive 
phase). Yere basarken önce ökçeler yere temas 
eder (contact phase).  Yürürken her bir ayağın yere 
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Giriş

Atlar hareket kapasitesi yüksek hayvanlardır. Ha-
reket yürüme ile gerçekleşen bir eylemdir. Yürüyüş 
ayak ve bacakların düzenli (koordineli) bir şekilde 
kullanılarak hareket ettirilmesi olarak tanımlana-
bilir. Yürüyüş adım ile gerçekleştirilir. Adım, yere 
basar konumdaki ayağın yerden kaldırılması, bir 
süre (havada) ilerletilmesi ve tekrar yere basılması 
olayıdır. Adımın gerçekleştirilmesi sırasında ayağın 
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basışı darbe veya vuruş olarak tanımlanır. Atın yü-
rüyüş şekli (normal, tırıs, rahvan, dörtnal vb), yü-
rüme sırasında bacaklar arasındaki koordinasyona 
göre oluşan darbe-vuruş sayısına göre tanımlanır. 
Topallık, bacak ve ayakların yapısal özellikleri, aya-
ğın dorso-palmar ve medio-lateral dengesi yürü-
yüşü etkileyen en önemli faktörlerdir. Bu faktörler 
daha çok adımın özelliklerini değiştirerek etkili olur-
lar. Bunların dışında atın gelişimi, yorgunluk, eği-
tim, antreman, binici, engebeli ve sert zeminler gibi 
faktörler de atın yürüyüşünü etkiler.

Tırnak Biyomekaniği (mihanikiyeti)

Ayak yapısı normal olan bir at yere bastığında, 
tırnağın biçiminde bir takım değişiklikler oluşur. 
Nalsız bir tırnakta meydana gelen değişiklikleri şu 
şekilde belirlemek mümkündür:

• At düz bir zeminde yürürken önce ökçeler 
daha sonra terbiler ve en son sümbük yere 
temas eder. 

• Taban iç bükeyliğini kaybeder.
• Tırnak duvarı her iki yanda (terbi ve ökçel-

erde) dışa doğru açılır. Ökçelerde tırnak 
duvarı daha ince ve esnek olduğundan, 
ökçelerin proksimal ve distal kenarları dışa 
doğru daha fazla genişler. Böylece tırnak 
arka kısmında açılmış olur. 

• Tırnağın dorsal yüzünün proksimal kenarı 
alçalır ve tırnak yüksekliği azalır. 

• Distal falanks alçalır ve tırnaktaki değişik-
liklere bağlı olarak hafifce geriye doğru rota-
syona uğrar. 

Bu değişiklikler, bacağa ağırlık yüklendiğinde to-
puk ekleminde en üst derecede dorsal fleksiyon 
(ekstensiyon) oluştuğu anda; en belirgin hale ge-
lir. Ayağın yere basması sırasında; hem vücut 
ağırlığını hem de yerden gelen darbeleri absorbe 
etmesi ve uğradığı biçim değişiklikleri oldukça 
kompleks bir mekanizma sonucu oluşur. Bu me-
kanizmanın önemi, ayağın yere basması sırasında 
tırnak içinde oluşan basıncı absorbe etmesidir. Tır-
naktaki biçim değişikliklerinin, tırnak içindeki anato-
mik oluşumlar arasındaki uyumun bir sonucu old-
uğu düşünülür. Böylece duruş ve hareket halinde 
iken; tırnak içinde oluşan basıncın etkisi en aza in-
dirilir. Ayak darbelerden ayak ekleminin yapısı, dis-
tal falanks ve tabanın aşağı inmesi, çatal ve çatal-
ökçe yastığının elastikiyeti, kıkırdakların esnekliği 
ve tırnak duvarının, terbi ve ökçeler bölgesindeki 
genişlemesiyle korunur. Tırnakta meydana gelen 
biçim değişiklikleri; tırnak duvarının şekli, kuru, 
soğuk veya nemli çevre şartları, hatalı besleme, 
nal, tırnak duvarının medio-lateral dengesinin bo-
zulması ve zemin gibi faktörlerden etkilenir. Atlar-
da ön bacaklar çekme, arka bacaklar itme görevi 
yapar. Vücut ağırlığının yaklaşık %60’nı ön bacak-
lar %40’da arka bacaklar taşır. Buna göre her bir ön 

bacağa ve ayağa vücut ağırlığının 1/4’ünden daha 
fazla ağırlık düşer. Hareket eden bir atta dört ayak 
aynı anda yere basmayacağından (örn. dörtnala 
koşan bir atta sadece bir ayak yere basar) her bir 
ayağa düşen ağırlık daha da artacaktır. 

Yürüme sırasında ayak, atın ağırlığının birkaç kat 
fazlası düzeyde etkiyen bir güçle yere basar ve 
tırnağa büyük bir yük (basınç) biner (6, 7, 14, 24, 
25). Bu yükün farklı yürüyüş şekilleri veya topallık 
durumlarında; ayak yere temas ettiğinde veya at 
ayakta dururken ayak içindeki dağılımı değişir (6, 
7). Ayak yere bastığında (midstance phase), ze-
minden gelen ve aşağıdan yukarıya doğru etkiyen 
basınç ile hayvanın vücut ağırlığına bağlı oluşan ve 
yukarıdan aşağıya etkiyen yüke bağlı olarak tırnak 
içerisinde büyük bir basınç oluşur. Tırnak içerisin-
deki canlı dokuların zarar görmemesi için bu basın-
cı absorbe eden bir yapıya/yapılara ihtiyaç vardır 
(29). Ayak yere bastığında yük, çatalın tam üzerine 
ve ortasına biner. Ökçelerin kaldırılması (propulsive 
phase) esnasında ise bu yük dorsal olarak sünbü-
ğe doğru hareket eder (6). Ayaktaki bu yük dağılımı 
her zaman aynı tarzda olmaz. Özellikle ayaktaki 
nalın durumuna bağlı olarak, yük dağılımı solar yü-
zey üzerinde sürekli olarak değişir (7). Ne olursa 
olsun tırnağın içindeki kemik ve yumuşak dokuların 
en az düzeyde etkilenmesi için, ayağa binen yük 
hızlı bir şekilde dağıtılmalıdır. 

Ayağa binen yükün dağılımı ve dağıtımı ile ilgili 2 
teorik mekanizma vardır:

• Basınç teorisine göre; ayak yere bastığın-
da çatal ve taban, aşağıdan yukarıya doğ-
ru çatal-ökçe yastığını sıkıştırır. Bu esnada 
oluşan basıncı çatal-ökçe yastığı absorbe 
ederken, aynı zamanda kartilago ungulaları 
da abaksiyal olarak zorlar.

• Depresyon teorisine göre; ayak yere bastı-
ğında 2. falanks yukarıdan aşağıya doğru 
alçalır.  Bu esnada oluşan basınç, tırnak du-
varı ve kartilago ungulaları dışarıya doğru 
iterken, tırnak duvarının laminar bağlantıları 
boyunca yayılır ve dağılır (11,14,19).

Her iki teori de; ayak yere bastığı zaman birbiri ardı 
sıra meydana gelen olayları açıklayıcı desteklere 
sahip olmakla birlikte; ayaktaki gerçek yük dağılım 
mekanizması şüpheli kalmaktadır. Çünkü her iki 
görüşe göre de; 

• çatal-ökçe yastığı kartilago ungulaları dışa 
doğru itmeden önce oluşan basıncı absorbe 
eder,  

• ayağın damar sistemi tulumba etkisiyle ayak-
taki kanın boşalmasını sağlar (9). 

Alt ekstremite ve ayakta, vücudun diğer bölgele-
rinde olduğu gibi kanın kalbe dönmesini sağlayan 
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kaslar yoktur. Bunun yerine ayağın duyarlı dokula-
rında ve her bir kartilago ungulanın her iki yanında 
büyük venöz pleksuslar lokalize olmuştur. Her bir 
venöz pleksus yoğun bir kılcal ven ağından oluşur. 
Ayak yere bastığında kartilago ungulalar, ayak ke-
miği ve tırnak duvarına karşı, bu kılcal ven ağla-
rının çatal-ökçe yastığı tarafından sıkıştırılmasıyla 
tırnak içinde oluşan basınç, bacaklardaki kanın 
yukarı yönde kalbe geri gönderilmesinde bir pom-
pa gibi görev yapar. Bu esnada, kanın ayağa geri 
kaçması (dönmesi) bacağın kılcal venlerindeki ka-
pakçıklar tarafından önlenir. Ayrıca tırnak içerisinde 
oluşan basınç, pleksusların altındaki ayak damar-
larındaki kanı damar içinde tutarak, bir nevi kapak-
çık gibi rol oynar ve böylece kanın geri kaçmasını 
engeller. Bu durum ayağa etkiyen stresi azaltan 
ve ayak kemiğini koruyan hidrolik bir yastık etkisi 
yapar. Bu kapak etkisi, ayak yerden kaldırıldığında 
ve komprese olmuş kılcal venler açıldığında, kanın 
pleksuslara dolmasını ve bacağın yukarısına doğru 
çıkmasını sağlayan bir sıvı basıncı oluşturur (22, 
26). Ayağın damar yapısına ilişkin yapılan fizyolo-
jik çalışmalar, özellikle laminitis olgularında etkili 
olan çeşitli neuroaktif (vasoaktif mediatör) mad-
delere karşı damarlarda oluşan değişiklikler, ayak 
damar yapısının fonksiyonunu anlamamıza katkıda 
bulunmuştur (12, 18, 32). Değişik yürüyüş şekille-
rinde ayağın venöz basıncında artma ile seyreden 
önemli değişiklikler olduğu bildirilmiştir (31). Ayağın 
yere her basışı ve ayağa ağırlık yüklenmesinde kıl-
cal venler basınç altında kalır. Ayağın her yerden 
kaldırılışında kılcal venler açılır ve arteriyel basınç 
ve yer çekimi sayesinde kanla dolar (11).

Sağlıklı ve lezyon bulunan ayaklarda yere basma 
sırasında oluşan anatomik ve fizyolojik tepkilerin 
ne olduğuna ilişkin literatür bilgi yokluğu nedeniyle, 
yük ve basınç dağılımından bağımsız olarak, tırnak 
içindeki farklı dokuların fonksiyonları speküle edil-
miştir.

Yürüme sırasında, bacakların proksimal kısımla-
rında bulunan kas, tendo ve ligament gibi yapıların 
yük dağılımında ne gibi katkıda bulundukları tartış-
ma konusudur (30). Ayağın yere basması sırasında 
çatalın oynadığı rolün ne olduğu tam olarak bilin-
memektedir. Çatalı, cerrahi olarak uzaklaştırılan 
atların tırıs ve rahvan yürüyüşü etilenmemiş, bu 
durumda ağırlığın taşınmasında tırnak duvarı ve 
taban yeterli olmuştur (11, 19). Ayağın yük dağılım 
ve basınç absorbe etme mekanizmalarında, tırnak 
duvarı, 3. falanks, çatal-ökçe yastığı ve ligament-
lerin bağ dokular arasındaki laminar bağlantıların 
önemli rolleri olduğu söylenebilir (11, 14, 22, 24, 
28). Tırnak duvarının altında bulunan koryum ve 
laminar bağlantılar, 1. falanksı etkileyen stres ve 
basınç etkisini önemli oranda azaltır (14). Atlarda 
ayak (tırnak) üzerine binen mekanik yükü azaltan 
yapılar çatal-ökçe yastığı, tırnak (kapsula ungula) 
ve kartilago ungulalardır. Ayakta yastık görevi yap-

tığı için, ‘digital cushion/pulvinus digitalis/pulvinus 
subcutaneus’ olarak adlandırılır (1, 8, 16, 17, 19). 
Çatal-ökçe yastığı ülkemizdeki bütün kitaplarda es-
kiden beri ‘taban yastığı’ olarak adlandırılmakta ve 
tanımlanmaktadır (1, 3-5, 10, 15, 16, 23, 39, 40, 
41). Sadece bir kaynakta (36) ‘ayak yastığı’ tanım-
laması kullanılmaktadır. Oysa at tırnağının taban 
kısmında yastık niteliğinde herhangi bir anatomik 
oluşum bulunmamaktadır (13, 17). Kanaatimizce 
bu tanımlama, ayak yere bastığında tırnağın yere 
temas eden toprak yüzeyinin tamamının taban ola-
rak değerlendirilmesi şeklindeki bir yanlış algılama-
ya dayanmaktadır. Halbuki; ayak yere bastığında 
tırnağın yere temas eden yüzeyi, taban (solea un-
gulae), çatal (cuneus corneus), destekler (pila un-
gula) ve ökçeler (torus corneus)’den oluşmaktadır. 
Yani taban tırnağın yere temas eden yüzeyinin sa-
dece bir bölümünü oluşturur (Şekil 1). 

Şekil 1. Tırnağın toprak yüzeyinin görünümü. Ta-
ban, tırnağın yere temas eden toprak yüzeyinin sa-
dece bir bölümünü oluştur (38).

Nitekim kadavra at tırnakları üzerinde yaptığımız 
diseksiyon çalışmalarında, yastık nitelikli doku ya-
pılarının çatal ve ökçe koryumu üzerinde yerleşmiş 
olduğunu, taban koryumu üzerinde bulunmadığını 
görüldü (Şekil 2).

Şekil 2. Yastık nitelikli doku yapıları çatal ve ökçe 
koryumu üzerinde bulunur; taban koryumu üzerin-
de bulunmaz.
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Bu nedenlerle; bugüne kadar ‘taban yastığı’ olarak 
tanımlanan anatomik oluşumun, nomenklatüre ve 
tırnak yapısı içerisindeki bulunduğu konum ve fonk-
siyonuna uygun biçimde ‘çatal-ökçe yastığı’ olarak 
adlandırılmasının ve tanımlanmasının daha doğru 
olacağı düşünülmektedir. Sığır tırnağında çatal ve 
destekler bulunmadığından, ayak yere bastığın-
da tırnağın yere temas eden toprak yüzeyi taban 
ve ökçelerden ibarettir. Sığır tırnağının taban kıs-
mında da yastık niteliğinde herhangi bir anatomik 
oluşum bulunmamaktadır. Sığırlarda yastık nitelikli 
doku yapıları ayağın ökçe bölgesinde yerleşmiş 
olduğundan ‘ökçe yastığı’ tanımlamasının (20, 21, 
39, 40) yerinde bir adlandırma olduğu söylenebilir.

Çatal-Ökçe Yastığının Konumu, Yapısı ve 
Fonksiyonu

Çatalın tam üzerinde bulunan kama biçiminde 
pramidal bir yapıya sahip çatal-ökçe yastığı aya-
ğın palmar/plantarında (ayağın arka yarımında) 2. 
Falanks, 3. Falanks, naviküler kemik ve profund 
tendonun altında ve palmar/plantarında, kartilago 
ungulalar arasında, deri ile profund tendo arasını 
doldurur (Şekil 3) (2, 4, 5, 16, 17, 33, 34). 

Şekil 3. Atlarda çatal-ökçe yastığı, çatalın üzerinde, 
2. falanks, 3. falanks, naviküler kemik ve profund 
tendonun altında ve palmar/plantarında, kartilago 
ungulalar arasında, deri ile profund tendo arasını 
doldurur.

Çatal-ökçe yastığının bir kaidesi, bir apeksi, dört de 
yüzeyi vardır. Kaidesi, deri altında yer alır ve yu-
muşak ökçelerin yuvarlak çıkıntıları şeklinde ikiye 
ayrılır. İçinde ter bezleri vardır ve bunların kanalla-
rı çatal orta oluğuna açılır. Apeksi, ayak kemiğinin 
solar yüzeyinde semilunar hatta profund tendonun 
yapışıp genişlediği en son kısmında profund tendo-
ya bağlanır. Dorsal yüzeyi profund tendo ile temas 

halindedir. Distalde koryum kunale ile yüzeysel ola-
rak temas eder ve çatalın proksimal yüzüne uyum 
sağlar. Lateral ve medial yüzeyleri kartilago ungu-
la ile bağlantılıdır (19, 22, 34). Çatal-ökçe yastığı, 
ayak kemiğinin solar yüzünde profund tendonun 
yapıştığı yerden kaudale doğru kartilago ungula-
ların aksiyal yüzlerinin arasını doldurarak dorsale 
doğru uzanır. Ayağın palmar/plantarında (arka ya-
rımında) subkutaneal olarak bulunur. Dorsoproksi-
mal yönde şişkinlik oluşturan ve yüzeysel bir olukla 
(fossa intertorica) ortadan ikiye ayrılmış konumdaki 
ökçelerin yuvarlak çıkıntılarını oluşturur ve distal 
digital annular ligament ile birleşir (2, 16, 17, 22, 
29, 33, 34). 

Genel olarak fibro-adipoz yapıda, damardan fakir 
ve duyarsız bir dokudur. Bu özelliği ile tırnak içeri-
sinde oluşan basıncı ağrı duymadan absorbe etme 
yeteneğine sahiptir (11, 19, 22, 29). Çatal-ökçe 
yastığı yağ, elastik doku, fibröz doku ve fibrokar-
tilaj dokusundan oluşan kompleks ve fibroelastik 
bir ağ yapısındadır. Doku bileşimi kartilago ungu-
laların kalınlıklarına bağlı olarak değişir (8, 27, 34). 
Histolojik yapısı bireysel olarak ve türlere göre de-
ğişmektedir. Kartilago ungulası ince olan ayaklarda 
çatal-ökçe yastığı zengin bir yağ ve elastik bağ do-
kudan oluşur ve daha esnektir. Kartilago ungulası 
kalın olan ayaklarda ise elastik bağ ve yağ dokusu 
minimal düzeyde olup, çoğunlukla fibröz bağ doku 
ve fibrokartilaj veya hiyalin kıkırdakdan oluşur ve 
daha serttir. Ön ayaklardaki digital cushion arka 
ayaklardakine göre daha fazla fibröz bağ doku 
ve kartilaj dokusu içerir (27, 34). Bazı atların ça-
tal-ökçe yastıklarında fibrokartilaj alanlar bulunur. 
Bu alanlar daha çok kartilago ungulalar ile profund 
tendo arasındaki ökçe yastığı düzeyinde seyreder.  
Açık sarı renkte, kısmen damarsız bir dokudur  (2, 
5, 8, 16, 17, 33, 40). Proksimalden kartilago ungu-
laların aksiyal yüzü boyunca çatal-ökçe yastığının 
distaline kadar uzanan ve sonunda çatala ulaşan 
iki arterden köken alan birkaç damar kolundan bes-
lenir (33, 34). Ayrıca çatal-ökçe yastığı ile kartilago 
ungulaların proksimal kısmı arasında venöz plek-
sus bir ağ bulunmaktadır (22).

Değişik yaşlardaki atların çatal-ökçe yastıklarının 
makroskopik ve mikroskopik olarak incelendiği bir 
çalışmada (37), çatal-ökçe yastığının bileşiminin 
atların kullanım amacına ve iş yüklerinin farklılığına 
göre bireysel farklılıklar gösterdiği belirtilmektedir. 

Makroskopik olarak çatal yastığının daha kompakt 
(sıkı), ökçe yastığının daha yumuşak ve esnek bir 
yapıda olduğu bildirilmiştir. Mikroskopik olarak; ça-
tal yastığında bağ doku yoğunluğunun fazla olduğu 
ve çatal yastığının palmar/plantarından sümbüğün 
merkezine doğru uzandığı belirtilmektedir. Ökçe 
yastığının kondro pulvinal ligamentler ve parmak 
biçimindeki interdigital yapılanmalarla kartilago un-
gulalara bağlandığı vurgulanmaktadır. Çatal-ökçe 
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yastığının %39.7 oranında yoğun ve düzensiz bağ 
doku, %37.7 oranında hiyaluronik asitten zengin 
matriks dokusu, %17.4 elastik doku ve %5.7 yağ 
dokusu içerdiği ve elastik dokunun daha çok ökçe 
yastığında ve çatal yastığı ile ökçe yastığı arasın-
daki geçiş hattında bulunduğu görülmüştür. Ayrıca 
tayların ökçe yastığının yetişkin atlara göre daha 
fazla yağ dokusu içerdiği, ancak bu yapının zaman-
la yoğun bağ dokusu ve hiyaluronik asitten zengin 
matriks dokusuna dönüştüğü bildirilmektedir (37).

Çatal-ökçe yastığı fonksiyonları birbirinden farklı iki 
kısımdan oluşur (5, 17),

a) Ökçe yastığı (pars torica-pulvinus torici) 
b) Çatal yastığı (pars cunealis-pulvinus cunealis) 

Ökçe yastığı: çatal-ökçe yastığının büyük olan kıs-
mıdır. Kalın ve iki loblu fibroelastik bir ağ yapısı içe-
risinde; yağ dokusundan ibaret bir oluşumdur. Aya-
ğın arka yarımında kartilago ungulalar, çatal ve deri 
arasındaki bölgeyi doldurur. Altında çatal, üzerinde 
profund tendo bulunur. Ökçe yastığı kaudale doğru 
şişkinlik oluşturarak ökçelerin yuvarlak çıkıntıları-
nı meydana getirir. Çatal-ökçe yastığı bu bölgede 
deri altında bulunur ve yumuşak bir materyal olarak 
kolayca palpe edilebilir. Ökçe yastığının bağ doku 
içeriği azdır. Daha çok yağ dokusu içermektedir (5, 
17, 22). 

Fonksiyonu: ökçelerde herhangi bir ligamenter 
yapı bulunmaz. Yani ökçeler herhangi bir ligament 
desteğine sahip değildir. Ökçe yastığının esas gö-
revi:

1. Hayvan yürürken veya koşarken ökçeler 
yere temas ettiğinde oluşan basıncı dağıt-
maktır. Dörtnala koşan bir atta ökçeler yere 
temas ettiği zaman, oluşan etkiye karşı to-
puk eklemi için iyi bir yastık görevi yapar. Bu 
esnada ökçe yastığı ökçe çıkıntılarına doğru 
yayılarak topuk eklemindeki rotasyon etkisi-
ni azaltır. Ayrıca; oluşan etki boyunca, topuk 
ekleminin altındaki kemik ve ilgili yapılarda 
ve ayak ekleminin fleksiyonu esnasında yas-
tık görevi yapar (17). Yürüme sırasında ayak 
yere bastığında ve üzerine yük bindiğinde, 
ayağın biyomekaniğinden dolayı ökçe yastı-
ğı çatal yastığından daha fazla biçim deği-
şikliğine uğrar (37).

2. İçerdiği yağ dokusu nedeniyle tırnağın ağırlı-
ğını azaltmaktır (17).

Çatal yastığı: daha küçüktür. Ökçe yastığının “V” 
şeklinde kollagen uzantısıdır. Çatalın apeksine 
doğru derinlemesine bir parmak gibi uzanır. Böy-
lece ventralde çatalın sentral yarığını, proksimalde 
ayak ekleminin merkezini doldurur. Çatal yastığı 
ökçe yastığından daha sert, dayanıklı ve katıdır. 
Taban koryumu ile güçlü bir bağlantısı vardır.

Fonksiyonu: çatal yastığının primer görevi kayma 
esnasında çatala; tam merkezinde destek sağla-
maktır. 

Çatal yastığı, profund tendonun 3. falanksa yapış-
ma yeri ile yakın bir ilişki halindedir. Ayak yere bas-
tığında veya kayma esnasında, profund tendonun 
yapışma yerinde şiddetli bir gerginlik oluşur. Çatal 
yastığı, bu esnada çatalın kama (V) biçimindeki 
kısmının apeksinde genişlemeye yardımcı olur. 

Ayrıca; anatomik olarak çatal-ökçe yastığı ile pro-
fund tendo arasında kollagenous yapıda ince bir 
fasiyal kılıf mevcuttur. Hayvan ayağını yere bastı-
ğında, ökçelerdeki herhangi bir genişleme bu kılıf-
ta gerginliğe neden olur. Kılıfta oluşan bu gerginlik 
çatal-ökçe yastığının çatala doğru sıkışmasına yol 
açar. Bu kılıfın biçimi ve kartilago ungulalar ve 3. fa-
lanksın yarım ay şeklindeki kenar kavisi boyuncaki 
bağlantıları, çatal-ökçe yastığının bir nevi ligament 
gibi görev üstlenmesine neden olur. Ligament ben-
zeri bu yapılanma, ayak yere bastığında ve ökçeler 
genişlediğinde, bu bölgede oluşan yüke (basınca) 
karşı koyar ve 3. falanksı, merkezinde oluşabilecek 
bir kırığa karşı korur (17).

Atlarda, çatal-ökçe yastığının anatomik konumu 
ve fonksiyonel özelliklerine ilişkin birkaç teori mev-
cuttur. Bu teoriler çatal-ökçe yastığının ayağın bi-
omekaniğindeki etkinliğine göre oluşturulmuştur. 
Bunlar basınç, sıkıştırma, askı ve eylemsizlik (pa-
sif) teorileridir. Bu teorilerde çatal-ökçe yastığının 
biyomekanik etkinliğine ilişkin ileri sürülen farklılık-
lar, çatal-ökçe yastığının ayağın biyomekaniğinde 
oynadığı aktif ve pasif role ve ayağa yük bindiğinde 
çatal-ökçe yastığının ayak içindeki tahmini lokal yer 
değişikliklerine göre kategorize edilebilir.

Aktif ve pasif rol teorilerine göre;

1. Çatal-ökçe yastığı, hareket esnasında aya-
ğın kemik yapısı ve kapsula ungulasının 
biçim değişikliği ve hareketine hem imkan 
tanıyarak hem de kısıtlayıcı bir etki yaparak 
aktif bir rol oynar. Bu esnada aynı zamanda 
ayağa binen yükün bir kısmını absorbe eder. 

2. Çatal-ökçe yastığı, tırnak ve ayağın ne biçim 
değişikliği ve hareketini etkiler ne de ayağa 
binen yükü absorbe eder.

Ayağa yük bindiğinde çatal-ökçe yastığı için tarif 
edilen tahmini lokal yer değiştirme özellikleri ba-
sınç ve sıkıştırma teorileri tarafından ortaya konan 
önermelerdir. Bu önermeler, aktif ve pasif teorileri-
ninkinden farklı olduğu için, yapılacak testler temel 
veri olarak kullanılabilir. Çatal-ökçe yastığı ayağın 
biyomekaniğinde nispeten pasif bir rol oynar. Ça-
tal-ökçe yastığının tırnak içindeki lokal yer değiştir-
mesi, ayağa farklı şekilde basınç ve yük binmesiyle 
değişir. Bu bağlamda yapılan bir çalışmada; ayağa 
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vertikal yönde basınç ve yük uygulamalarında ça-
tal-ökçe yastığının distal ve palmar/plantar yönde 
yer değiştirdiği bildirilmiştir. Çatal-ökçe yastığının 
medial veya lateral abaksiyal yöndeki yer değişim-
lerinin daha çok uygulanan basınç ve yükün bacak-
taki etkisine bağlı olarak değişken olduğu belirtil-
miştir. Ayrıca basınç ve yük uygulaması sırasında 
tabana destek sağlamanın çatal-ökçe yastığının 
yer değişimi üzerinde bir etkisi olmadığı bildirilmiş-
tir (35). Yine bu çalışmaya göre; ayağa basınç ve 
yük bindiğinde, çatal-ökçe yastığı biomekanik fonk-
siyon olarak, 2. falanksın yer değişimini sınırlayan 
veya ayağın arka yarımında (kaudalinin 2/3’ünde) 
esnekliği sağlayan pasif bir yapı olarak rol oynar. 
Buna karşın çatal-ökçe yastığının tırnak duvarında 
biçim değişikliğine sebep olduğunu veya tırnak du-
varının dışa doğru yer değiştirmesine karşı aktif bir 
sınırlayıcı etki sağladığı söylenemez.

Sonuç

Gerek yapısal özelliklerine ilişkin yapılan çalışma-
lar (8, 17, 27, 33, 34, 37), gerekse fonksiyonu ve 
biyomekaniği üzerine yapılan çalışmalardan (6, 11, 
14, 25, 35) edinilen bilgilenmelerden de anlaşıla-
cağı üzere; atlarda ‘taban yastığı’ tanımlamasının 
doğru olmadığı, bunun yerine ‘çatal-ökçe yastığı’ 
şeklindeki adlandırma ve tanımlamanın daha doğ-
ru olacağı açıktır.  
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