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KALB, ATARDAMARLAR, KARADAMARLAR, 
LEMFADAMARLARI 

Tekâmül etmiş canlı varlıklarda ve memelilerde hücrelerin ihti-
yacı bulunan O2 ve gıda maddelerini, hücrelere kadar damarlar taşır. 
Kanın damarlar içinde dolaşmasını ise kalb temin eder. Kalb vücudu 
sulamak için damar sistemi ortasına konmuş emme, basma bir tu-
lumba gibidir. Kalbin bütün işi, damarlar içindeki kanı hareket ettir-
mek ve lüzumlu yerlere gönderilmesine yardım etmektir. Eğer kal-
bin yerine bu tulumba vazifesini gören bir alet tatbik etmek kabil 
olursa kalbsiz dahi yaşamak, veya bozuk kalblerin yerine sunî kalb 
takarak yaşamak, mümkün olacaktır. Nitekim Amerikalı Dr. De 
Bakey plastik bir kalb yapmış ve bunu hayvanlara tatbik ederek on-
ları dört gün kadar yaşatmıştır. Son zamanlarda açık kalb üzerin-
deki ameliyatlar kalbin ve akciğerlerin vazifesini muvakkaten ya-
pan aletler vasıtası ile yapılmaktadır. Bu alet sayesinde, kalbe ge-
len kan bu aletten geçirilmekte, oksijenlenmekte ve sonrada arter 
sistemine verilmektedir. Kalb bu muamele esnasında durdurulmak-
ta ve kalb boşluklarında kan olmadığından rahatça ameliyatlar ya-
pılabilmektedir. Kalb 1-1,5 saat kadar durdurulup duvar veya ka-
paklarında ameliyat yapılabilir. Bu tip sirkülasyona «Ekstrakorpo-
real sirkülasyon» yani vücut dışı sirkülasyon ismi verilmektedir. Bu 
cihazla kalbe giden siyah kan alınmakta ve akciğer vazifesini gören 
bir kısmında oksijenlendikten sonra, pompa ile kalbden çıkan büyük 
damara veya bunun büyük dallarına verilmektedir. Bu cihazlara 
«Kalb-Akciğer cihazı», «Oj pompası cihazı» isimleri verilmektedir. 

Kalb, içinde boşlukları bulunan ve Myoeardium denilen hususi 
bir çizgili kasdan yapılmış uzuvdur. Kalb adalesi çizgili olduğu hal-
de istek dışı hareket eder. Buna karşılık vücudun çizgili diğer bütün 
kasları istek ile hareket ederler (Şekil — 177, 176). 

Kalb adalelerinin lifleri diğer çizgili adalelerden farklıdır. Boy-
larıda diğer çizgili kaslarınkinden 1/3 oranında daha küçüktür. 
Transvers çizgileri aşikar değildir. Lifler dört köşelidir ve birbirle-
rine uç uca tutunmuştur. Liflerin nihayetleri şubelere ayrılır ve lif-
ler birbirleriyle anastomoz yaparlar. Her hücre oval şekilde bir nük-
leus ihtiva eder. Adale lifleri demetleri arasındaki bağ dokusu diğer 
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(Şekil — 176) Kalbin Önden Görünüşü 
1 — Conus Art. Ventr. dexter, 2 — Ventr. Dext. (Facies sterno costalis), 3 — 
Ventriculus sinister facies sternocostalis, 4 — Sulcus intervent. anter. 5 — 
Apex cordis, 6 — Incisura apicis cordis, 7 — Bulbus art. pulmonalis, 8 — Aorta 
ascendens, 9 — Recessus aorticus, 10 — Arcus aorta, 11 — V. Cava superior, 
12 — Vena brachiocep halica sinist., 13 — V. Brachiocephalica dextra, 14 — Art. 

An on y ma, 15 — Art. Carotis comm. sinistra. 
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çizgili adalelerdekinden azdır. Bunların dış yüzlerinde diğer çizgili 
adaleler deki sarcolemma da yoktur (Şekil — 177). 

(Şekil — 177) Uzunlamasına kesitte 
Kalb adalesinin görünüşü. Kalb ada-

leri lifleri birbirleriyle anastomoz 
yapmaktadırlar. 

Purkinje Lifleri (His Huzmesi) : Kalbde kalbin iç zarı olan 
Endocardium ile myocardium (Kalb adalesi) arasında şeffaf ve gül 
renginde bir örgü vardır. Buna ilk bulan otörün ismine uyarak 
Purkinje lifleri denmiştir. Purkinje lifleri uzun, köşeli birbirine ekli 
hücreler olup, insanlarda, kalb adale liflerine çok benzer, yalnız 
cytoplasmalarında sarkoplazma daha çoktur. Buna mukabil miyo-
fibriller daha az ve çevrededirler. Purkinje lifleri uyarmaların atri-
umdan ventrikulusa geçmesini sağlar. İnsanlarda bu huzmeye his 
huzmesi denir (Şekil — 178). His huzmesi miyokard gibi impulsları 
nakleder. Miyokard lifleri, uyarmaları saniyede 500 mm., His huz-
mesi ise 5000 mm. naklederler. Kalb adaleleri, çizgili adalelerin 
kontraksiyonu gibi hareket eder. Bundan fazla olarak ritmik ha-
reketleri de vardır. Organizma dışına alınan kalb hiç bir tenbih 
olmadan kendiliğinden, müstakil olarak hareket eder. Yani kalbin 
otonom bir eksitasyon sistemi vardır. Kalb adaleleri embriyoloji ve 
histoloji bakımından düz adalelere, çizgili adalelerden daha fazla ben-
zer. Düz adale huzmesinde bir lifin kontraksiyonu yavaş yavaş ya-
nındakilere geçer. Kalbde de buna benzer bir hal vardır. 

Kalbde üç tabaka şardır : 

1 — Endocardium, 
2 — Myocardium, 
3 — Epicardium. 
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1 — Endocardium : Kalb boşluklarının iç yüzünü örten bir 
zardır. Bu zar kalbe giren ve kalbden çıkan vena ve arterlerin iç 
yüzünü örten intima ile uzanır, tntima ile endocardium bünye iti-
bariyle birbirine çok benzerler. En iç yüzünde, yani kalb boşluğuna 
bakan yüzünde yuvarlak veya yumurtamsı çekirdekli poligonal 
sellerden yapılmış ince bir endotel bulunur- Bunun altında kollagen 
ve elastik lifler, pek çok kan damarları, kalb adalesine bitişik yer-
lerde de Purkinje lifleri bulunur. 

2 — Myocardium : Kalb adalesidir, kalınlıkları kalbin yerine 
göre değişir. Atriumlarda ince, sol ventrikülde çok kalındır. Ada-
leler artriumlar ve ventriküllerde başka başka seyrederler ve yapı-
lışlarıda başka türlüdür. Atriumlar ile ventriküller arasında kuv-
vetli fibröz bir halka (Aıınulus Fifrosus) vardır. Atrium ve vent-
riküllerin adaleleri buna ayrı ayrı tutunurlar. Atriumlardaki ada-
leler iki tabakadır. îçtekiler her bir atrium etrafında ayrı ayrı dö-
nerler ve bu dönüş enlilemesinedir (Şekil — 179). Dıştaki adale 
tabakasıda enlilemesine olarak her iki atriumu birden örter. 
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Ventriküluslerdeki adale tabakalarının sıralanışı daha karışıktır. 
Bunlardan dıştakiler Artrioventriküler fibröz halkadan başlarlar, 
her iki ventrikülüs etrafında helezonî olarak dolaşır ve gittikçe de-
rinleşerek karşı tarafın M. Papillaris'lerinde nihayet bulurlar. De-

rindeki lifler de atrioventriküler fibröz halkadan başlar, çıktığı ta-
raf ventrikülüsü etrafında helezon şeklinde dolaşır ve ventrikülüsler 
arasından geçtikten sonra karşı taraf M. Papillaris'lerinde niha-
yet bulurlar (Şekil — 180). Büyük damarların kalbden çıktığı yer-
lerde de bu şekilde fibröz halkalar vardır. 

3 — Epicardium : Epicardium, kalbi bir kese gibi saran 
Pericardium'un Kalb üzerini örten visseral yaprağıdır. Bu zarın en 
dış kısmı, yani perikard boşluğuna bakan kısmı, endotel ve mesot-
helium denilen hücrelerle örtülüdür. Submezotelyal tabakada elas-
tik lifler ve bağ örgüsü vardır. Bunlar vasıtası ile Myocardium'a 
tutunur. Kalbden çıkan ve giren damar delikleri hizasında bu ta-
baka, damarların adventisiyası ile karışır. Bu submezotelyal taba-
kada damar ve sinirler de bulunur. 

Pericardium. — Fibro - seröz bir kesedir. Bunun içinde kalb ve 
büyük damarların kökü bulunur. Pericardium, Sternum'un ve sol 
taraf 3, 4, 5, 6, 7 inci kıkırdak kaburgaların arkasında bulunur. 
Ön tarafta, göğüs duvarından, Akciğer ve Plevra ile ayrılır. Fakat 
bir kısım Pericardium direkt olarak göğüs duvarı ile temastadır. 
Çocuklarda Timus'un alt ucu, Pericardium'un üst kısmı ile temas-
tadır. Pericardium'un arka tarafında Bronşlar, yemek borusu, inen 
aorta ve her iki akciğerin mediyastinal yüzünün arka tarafları var-
dır. Yanlarda akciğerlerin plevra ile örtülü mediyastinal yüzleri ile 
temastadır. 

(Şekil — 179) Atriumları çevreleyen adale 
ipliklerinin seyir tarzı. 

(Şekil — 180) Ventriculus'ları çev-
releyen adale ipliklerinin 

seyir tarzı. 
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(Şekil — 181) Toraksm önden kesilmiş resmi, Toraks içindeki organlar. 
1 — Trachea, 2 — Art. carot. com. dext. 3 — Bulbus V. Jugularis inter. 
Valvula, 4 — V. Subclavia, 5 — V. Brachioceph. dexter, 6 — Art . carot. com. 
siniıst, 7 — Ductus thoracius (ostium), 8 — V. Brachiocephal. sin., 9 — 
Truncus brachioceph., 10 — Cupula pleurae, 11 — Apex pulm., 12 — Epiicardium, 
13 — Arcus costae, 14 — V. Azygos (ostium), 15 — Lobus superior, 16 — 
A. Pulmonalis, 17 — Aorta ascendens, 18 — Art. caro.. sinistra, 17 — Aorta 
ascendens, 18 — Art. Caro. sinistra, 19 — Fissura interlobarils, 20 — V. Cava 
süper 21 — Plevra diaphragmatica, 22 — Ostiıım inf. V. Cavae, Valvula V. 

Cavae, 23 — Fossa ovalis, 24 — Sinüs, coron, valsalva. c., 25 — Septum 
atrioventriculare, 26 — Pars membranosa septi interventric. 27 — Cavum 
vent. dexter. 28 — Septum interventriculare. 29 — Cavum ventric. sin., 

30 — M. Papillaris, 31 — Apex cordis, 32 — Ostium aortae, 33 — 
Auricula sinistra, 34 — Art. Coron. sinist, V. Cordis magna, 

35 — Lobus superior, 36 — Centrum tendineum. 



Her iki tarafta N. Phrenicus ve beraberinde bulunan damarlar 
plevra ile perikard arasında seyreder. Perikardm iç yüzü kalb üze-
rini örten, Epicardium ile temastadır. Visseral ve peryetal perikard 
yaprakları arasında potansiyel bir boşluk vardır. Bu yapraklar bir-
birine her tarafta değer, iki yaprak arasındaki potnsiyel boşluğa 
Perikard boşluğu (Cavum Pericardii) ismi verilir. Bu boşluk içinde 
az miktarda seröz mayi bulunur. Mayiin vazifesi yaprakların birbiri 
üzerinden kaymasını temin etmekdir. Bazı hastalık hallerinde pe-
rikard boşluğundaki bu mayi artar ve kalbe dıştan tazyik ederek 
onun çalışmasına mani olur. Perikard yapraklarının iltihabına Peri-
carditis denir. Bu iltihap sulu ve kuru olabilir. Bazı hastalık halle-
rinde pericarditis sonucu yapraklar kalınlaşır ve birbirine yapışır. 
Bu hale Pericarditis Constrictiva ismi verilir. Bu hastalıkta kahn-
laşan perikard kalbi bir zırh gibi sararak onun serbest çalışmasına 
mani olur. 

Perikardm dış yüzü fibröz bir tabakadan yapılmıştır- îç yüzü me-
zotel hücrelerinin bir sıra halinde yan yana gelmesinden olur. İki 
tabaka arasında bağ dokusu lifleri vardır (Şekil — 181, 182). 

KALB (Cor) : 

Kalb mahrut (Konik) şeklinde bir organdır (Şekil — 176). Yer 
itibariyle kalb iki Akciğer arasmda, mediastinum denilen yerde, 
Sternum arkasında ve mediastinum'un diğer organlarının ön tara-
fında bulunur (Şekil — 181). Yetişkin bir insan kalbi 12 sm. uzun-
luk ve en geniş yerinde, 8 - 9 sm. genişliğindedir. Erkeklerde ağır-
lığı 280-340 gm., kadınlarda 230-280 gm, dır. Kalbin ortasında 
mevcut uzunlamasına bölme (Septa) lerle kalb ikiye ayrılır : 

1 — Sağ Kalb, 
2 — Sol Kalb. 

Sağ ve sol kalb de, enlilemesine bulunan ve Annulus Fibrosus de-
nilen bir halka ve delikler ile ikiye ayrılır : 

1 — Atrium'lar : Bunlar kalbin üst tarafında bulunur. 
2 — Ventriculus'lar : Bunlar Atrium'larm altında bulunurlar. 

Sağ ve sol kalbde buna göre toplam olarak 4 boşluk bulunur : 

Sağ Atrium (Atrium dexter), 
Sol Atrium (Atrium sinister), 
Sağ Ventrikül (Ventriculus dexter), 
Sol Ventrikül (Ventriculus sinister) (Şekil — 181, 185). 
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Kalbde bulunan dört boşluk, kalbin üzerinde bulunan birtakım 
izlerle birbirinden ayrılabilir. Atrium'lar ile Ventrikül'leri birbirin-
den ayıran oluğa Sulcus Cornarius ismi verilir. Bu olukta kalbin 
besleyici damarları seyreder. Kalbin ön kısmında bu oluk görülmez 
çünkü burada Art. Pulmonalis vardır. Sağ ve sol Atrium'lar da bir-
birinden bir oluk ile ayrılmıştır. Bu oluğu önde görmek güçtür, 
çünkü burada da Art. Pulmonalis ile Aorta vardır-

Ventrikül'ler de birbirlerinden önde ve arkada birer oluk ile 
ayrılmıştır. Öndeki oluğa Sulcus Longitudinalis Anterior, arkadaki 
oluğa Sulcus longitudinalis posterior ismi verilir. Bu oluk önde 
Incisura apicis cordis'i yapar. Bu oluk kalbin tepesinde bulunur 
(Şekil — 176). 

e 

(Şekil — 183) Kalbin Zarları 
a — Sol Ventriculus, b — Sağ Ventriculus, c — Myocardium, d — Epicardium, 

e — Pericardiuırı, f — Cavum pericardii. 
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Kalbin bir tabanı (Basis cordis) ve bir de tepesi (Apex Cordis) 
vardır. Kalb tabanı umumiyetle Sol Atrium ile Sağ Atrium'un arka 
kısımlarından teşekkül eder. Görünümü 4 köşeli bir şekle benzer. Tepe 
orta sternal çizginin 8 - 9 sm. dış tarafında, sol 5 inci kaburga arası 
mesafenin arkasında ve sol meme başının 2 mm. iç tarafında ve 
4 sm. kadar da alt tarafında bulunur. Kalbin Sterno - Costal, ve 
Diyafragmatik olmak üzere iki yüzü vardır. Bu yüzlerin birleştiği 
yerlerde de sağ ve sol olmak üzere iki kenarı vardır. 

Sağ Atrium (Atrium Dextrum) : 

Sağ Atrium soldakinden geniştir, buna karşılık duvarı ondan 
ince olup 2 mm. kadar kalınlıktadır. Sağ Atrium 57 cc. lik bir 
hacme maliktir. Sağ Atrium iki kısımdan yapılmıştır : 

1 — Sinüs Venosus : Burası Sağ Atriuma giren V. Cava 
superior ile Y. Cava inferior arasında bulunan 4 köşe 
bir boşluktur, duvarı son derece incedir. 

2 — Auricula Dextra : Bu kısım küçük, konik, adaleden yapıl-
mış bir cep gibidir, kenarları dişlidir- Sağ Auricula sinus'-
un üst ve ön tarafından başlar, sola doğru gider ve Aor-
tanın kökünün üzerine oturur. 

Sağ Atrium içinde şu teşekküller vardır : 

V. Cava superior'un ağzı : V. Cava superior vücudun üst ya-
rısının kullanılmış olan kanını kalbe getirir. Atriuma açıldığı yerde 
valvül yoktur. Yeri Atrium'un arka ve üst kısmmdadır. 

Y. Cava inferior'un ağzı : Y. Cava inferior'un ağzı V. Cava 
superior'un ağzından daha geniştir. Bu karadamar vücudun alt ya-
rısının, kullanılmış, kanını kalbe getirir. Bu venanm Sağ Atrium'a 
açıldığı yer, Septum interatriale'ye yakın ve atrium'un en aşağı kısmı-
dır. Ağzında rüdimanter bir valvül vardır, buna (Valvula Venae 
Cavae inferioris, Eustachii) denir. 

Sinüs Cororarius : Bu delik Y. Cava inferior deliği ile Atrio 
ventricular deliğin arasında bir yerdedir. Kalb adalesinden gelen, kul-
lanılmış venöz, kanın kalbe aktığı yerdir. Bu sinus'un ağzında yarı 
sirküler bir valvül vardır, buna (Valvula sinüs coronarii Thebesii) 
ismi verilir. 

Foramina Venarum Minimarum : Bunlar kalb venalarının 
küçük delikleridir. Kalbdeki bu küçük karadamarlara Venae cordis 
minimae ismi verilir. Bu damarlar kalb adalesinden venöz kanı 
direkt olarak sağ atriuma getirirler. Kalbe açılan bu küçük vena-
ların deliklerine Foramina Thebesii ismi de verilir-
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Tricuspid Deliği : Bu delik büyükçe ve yumurtamsı bir şekil-
dedir. Tricuspid deliği sağ atrium ile sağ ventrikülü birleştirir. 

Fossa Ovalis : Burası fetüsde, atriumlar arasında bulunan 
Foramen Ovale'nin kalıntısıdır. Yeri atriumlar arası septumun alt 
kısmında ve V. Cava inferior deliğinin üst ve sol tarafındadır. 

Annulus Ovalis : Burası fetüsde açık olan iki atrium arasın-
daki Foramen ovale'nin bir kalıntısıdır. 

Sağ Ventrikül (ventriculus dexter) : Sağ ventrikül üçgen şek-
lindedir. Sağ atriumdan kalbin tepesine yakın bir yere kadar uza-
nır. Ön ve üst yüzü yuvarlaktır ve kalbin Sterno - Kostal yüzünün 
büyük bir kısmını teşkil eder, alt yüzü ise düzdür ve diyafragma 
üzerine oturur. Sağ ventrikül yukarı doğru üçgen bir şekil alır buraya 
Conus Arteriosus denir. Burası Arteria Pulmonalis'den yapılmıştır. 
Sağ ventrikül soldakine nazaran 1/3 oranında daha az kalındır. Her 
iki ventrikül'ün volüm kapasitesi 85 cc. kadardır. 

Sağ Ventrikül de aşağıda sıralanacak olan teşekküller vardır : 

Sağ Atrioventriküîer delik (Tricuspid) : Bu delik sağ atrium 
ile sağ ventrikülü birleştirir. Yeri kalbin tabanıdır. Diyametri 4 sm. 
dir. Trikuspid deliği fibröz bir halka ile çevrilmiştir. Sol atrioventri-
küîer delikten daha büyüktür. Trikuspid deliğine dört parmağın ucu 
girebilir-

Pulmoner arter deliği (Orificium Art. Pulmonale) : Arteria pul-
monalis'in deliği Conus arteriosus'un üst kısmında, Septum ventri-
culare'ye yakın bir yerdedir. Pulmoner arter deliği Atrioventri-
küîer deliğin üst ve sol tarafında bulunur. Pulmoner arter deliğinin 
biraz yukarısında ve pulmoner arter içinde Valvula semilunaris pul-
monalis ismi verilen kapak vardır. Kanın kalbden bu damar içine 
girişi buradaki kapak vasıtası ile kontrol edilir. 

Valvula Tricuspidalis : Tricuspid deliğinde bulunan bu kapak 
üç tane üçgen dilim veya segmentten yapılmıştır. Bunlar bulun-
dukları yere göre isim alırlar (Şekil — 185) : 

1 — Ön dilim (Aııterior veya infindubular cusp) 

2 — Arka dilim (Posterior veya Marginal cusp) 

3 — îç dilim (Medial veya septal cusp) 

Valvulalar, Kalb iç zarının düplikasyonu ile olur. Fibröz doku 
ile kuvvetlenmişlerdir. Orta kısımları kaim ve kuvvetlidir, kenarları 
ise ince ve translüsandır. Kapakların kaideleri atrioventriküîer 
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deliği çevreleyen fibröz bir halkaya tutunur, aynı zamanda birbirleri 
ile birleşmişlerdir, öyleki bu şekilde daimi annüler bir membran teş-
kil ederler. Kapak dilimlerinin tepeleri ventriküler boşluğa doğru çık-
mışlardır. Kapakların atrium'a bakan yüzleri düz olup, atriumdan 
gelen kana karşıdır. Ventriküler yüzleri ventrikül duvarına doğru 
hareket eder ve pürtüklüdür. Buralara Chordae Tendineae'ler tu-
tunur. 

Trabeculae carneae (Columııae Carneae) : Bunlar ventrikül 
içine doğru uzanan yuvarlak yahut muntazam olmayan kas ko-
lonlarıdır. 

Bunların üç çeşidi vardır : 

1 — Adale kolonu olduğu gibi ventrikül duvarına yapışmıştır, 
yalnız kenarı serbesttir. 

2 — Adale kolonunun ortası serbest, iki uçları ventrikül duvarı-
na yapışmıştır. 

3 — Taban denilen, kas kolonunun bir ucu ventrikül duvarma 
yapışıktır. Diğer ucu bunun tepesini teşkil eder- Buralara 
Chorda Teııdinea'lar yapışır. Kordaların uçları da valvu-
lanın dilimlerine tutunur. Bu adale kolonlarına Musculus 
Papillaris denir (Şekil — 181). 

Valvula Semilunare Pulmonalis : Bu kapak pulmoner arter 
deliğinin biraz yukarısında bulunur. Üç dilimden yapılmıştır. Dilim-
lerden iki tanesi önde, bir tanesi arkadadır. Bu kapak da kalbin 
içini örten zarların düplikasyonu ile olmuş ve fibröz doku ile kuv-
vetlendirilmiştir. Bu kapağın dilimleri konveks olan kenarları ile 
Art. Pulmonalis'e tutunurlar. Kapak dilimlerinin artere tutunma yeri 
arterle ventrikülün birleştiği yerdir. Kapak dilimlerinin serbest ke-
narları arter içine doğrudur. Valvula dilimleri tendinöz iplikler ile 
kuvvetlenmişlerdir. Kapak dilimlerinin kaidelerinde Corpus Arantii 
ismi verilen kalınlaşmış nodüller vardır. Tendinöz iplikler bu nodül-
lerden çıkar. Valvula semilunalis ile pulmoner arter arasında üç 
tane sinüs veya cep vardır. Bunlara Sinüs Valsalva denir. 

Sol Atrium (Atrium Sinistrum) : Sol artrium sağ atriumdan 
daha küçüktür. Buna karşılık duvarı sağdakinden kalındır ve yak-
laşık olarak 3 mm. dir. Sol atriumun da iki kısmı vardır : Biri 
esas kavitedir, diğeri Auricula dır. Esas kavite kuboid şekildedir- Ön 
tarafını Aorta ve Art. Pulmonalis örter. Ön ve sağ tarafında, ken-
disini sağ atriumdan ayıran Septum interatriale (Atriumlar arası 
septum) vardır. Sol atrium'a Akciğerden temizlenmiş (Oksijenlen-
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miş) kanı getiren dört tane damar açılır. Bunlara Akciğer kara-
damarları (Venae puimonales) ismi verilir. Bu dört damardan ikisi 
sağ akciğerden gelen kanı, ikisi de sol akciğerden gelen kanı sol 
atrium'a akıtırlar. Buna göre Venae Pulmonalis'den ikisi sol atrium-
un sağ tarafına, ikisi de sol tarafına açılır. 

Sol Orikül (Auricula Sinistra) : Sol orikülanın sol atrium ile 
birleştiği yer biraz dardır. Sol orikül sağdakinden daha uzun, daha 
dar ve çok kıvrımlıdır. Kenarları da çok dişlidir. İstikameti öne ve 
sağa doğrudur. Sol Orikül Arteria Pulmonalis'in kökünün üzerini 
örter. 

(Şekil — 188) Kalbin Kaidesi, Yukardan Görünüş (Pericardium kaldırılmıştır). 

1 — Bifurcatio Art . Pulmonalis, 2 — Aorta ascendens, 8 — Auricula dextra, 
4 — Conus Art. (Pulm.) Vent. dext.; 5 — Origo truncus brachiocephalicus, 

6 — Truncus art. pulm. 7 — Auricula sinistra, 8 — Ventriculus sinister, 
9 — V. Pulm. Sup. et Inf. sinistra, 10 — V. Pulm. sup. dextra 

11 — V. Pulm. i'nf. dextra, 12 — Atrium sinistrum, 18 — Sulcus 
atrii sinistri, 14 — V. Cava süper, 15 — V. Azygos. 
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Sol Atrium'da aşağıdaki kısımlar vardır : 

Vena Pulmonalis : Sağ ve sol akciğerlerden gelen Y. Pulmona-
lis'ler dört tanedir. Sol Atrium'un ortasından, yukarıdan aşağı, çe-
kilen bir hattın, ikisi sağma, ikisi de soluna açılır. Hepsinin ağız-
ları sol atrium'un arka yüzünün üst tarafındadır. Bu venalarda 
valvül yoktur. Sol tarafdaki iki vena umumiyetle bir delik halinde 
atriuma açılır (Şekil — 183). 

Sol Atrioventriküler delik : Bu delik sol atrium ile sol ventri-
kül arasında bulunur. Sol Atrioventriküler delik sağdakinden ol-
dukça küçüktür. 

Musculi Pectinati : Auricula'nm iç yüzünde bulunan küçük 
kas parçalarıdır- Bu kaslar sağ oriküldekinden daha küçük ve adet-
leri daha azdır. 

Sol Ventrikül (Ventriculus Sinister) : Sol karıncık sağdakin-
den daha uzun ve daha çok konik şekildedir. îki yüzü vardır : 
Sternokostal ve diyafragmatik. En büyük yüz diyafragmatik ola-
nıdır. Sternokostal yüz küçüktür. Sol karıncık (Ventriculus Sinister) 
Kalbin tepesini yapar. Duvarı sağ karıncık duvarından, üç defa daha 
kalındır. 

Sol Ventrikül içinde aşağıdaki kısımlar vardır : 

Sol Atrioventriküler delik (Mitral Deliği) : Bu delik Aorta de-
liğinin alt ve sol tarafında bulunur. Trikuspid deliğinden biraz daha 
küçüktür. îkı parmak ucu girebilir. Etrafında kalın fibröz bir hal-
ka vardır. Üzeri Endocardium ile örtülmüştür. Mitral deliğinde Mit-
ral valvülü veya Valvula bicuspidalis vardır. 

Aorta Deliği : Bu daire şeklinde bir açıklıktır. Yeri, sol atri-
oventriküler deliğin önü ve sağındadır, iki delik birbirinden Valvula 
bicuspidalis'in ön dilimi (Cuspis) ile ayrılır. Aorta deliğinin hemen 
altındaki ventrikül kısmına Vestibula Aortae denir. Bu kısımda kas 
yerine fibröz bir doku vardır. 

Valvula Bicuspidalis (Mitralis) : (Bikuspid yahut Mitral 
Valvülü) : Bu kapak da Trikuspid valvülünde olduğu gibi, aynı 
tarzda atrioventriküler deliğin muhitine yapışır. Bu kapakta iki tane 
üçgen şeklinde dilim (Cusp) vardır. Mitral kapağı da kalbin içini 
örten zarın, düplikasyonu ile olmuştur. Fibröz doku ile kuvvetlen-
miştir- Îçin3e kas lifleri vardır. Mitral valvülü trikuspidden daha 
geniş, daha kalın ve daha kuvvetlidir. Mitral valvülündeki dilimler 
birbirine eşit değildir. Bunlardan biri atrioventriküler delik ile aor-
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(Şekil — 184) Sol Ventrikül içinin görünüşü (Mitral valvulu ve Aortanın 
orijini görülüyor). 

1 — V. Cava superior, 2 — Aorta ascendens, 3 — Arcus aorta, 4 — Aorta 
Ascendens, 5 — Ostium Art. Coron. sinis. 6 — Ostium art. coron dextr., 

7 — Commissura, 8 — Valvula semilunaris, 9 — Truncus pulmonalis, 
10 — Septunı intervent. (Pars musc.), 11 — Septum intervent. 

(Pars membranosa). 12 — Ostium atrio ventriculare 
sinist. 13 — Cuspis post., 14 — M. Papillaris dexter, 

15 — Trabeculae earneae. 

ta deliği arasında bulunur, buna Anterior veyahut Aortik dilim de-
nir. Bu dilim diğerinden geniştir. Küçük olan diğer dilim (Cusp) 
Atrioventriküîer deliğin sol ve arkasında bulunur. Buna «Posterior 
Cusp» denir. Bu kapaklarda da «Cordae Tendineae» vardır. Bunların 
miktarı sağdakilerden azdır, fakat bunlar daha kalın ve kuvvetli-
dir. 
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(Şekil — 185) Septum Ventriculare ve ventriküllerin içi 
a — V. Cav. infer, b — Aorta, c — Auricula siınister, d — Valvula aortica, 

e — M. Papillaris, f — Septum interventriculare, g — Valvula 
bicuspidalis, h — Septıun membranosum, i — Valvula 

tricuspidalis. 

Valvııla Semilunaris Aortica : Bu kapakta yarım ay şeklinde 
üç dilim vardır. Bunlar aorta deliği etrafına sıralanmışlardır. Bun-
lardan iki tanesi arkada olup biri sağda, biri soldadır. Dilimlerden 
bir tanesi önde bulunur. Bunların yapılış ve yerleşmeleri «Valvula 
Semilunaris Pulmonalis» de olduğu gibidir. Yalnız Aorta valvülü daha 
büyük, daha kuvvetli ve daha kalındır- Valvulaların Aorta ile birleş-
tiği yerlerde birer genişlik vardır. Bunlara Aortik sinüsler (Sinüs 
Valsalva) denir. Bunlar pulmoner arterdeki «Valsalva Sinüs» le-
rinden daha büyüktür (Şekil — 181, 184). 

Trabeculae Carneae (Columna Carneae) : Bunlar sağdaki gibi 
3 türlüdür, fakat miktarları daha çoktur. İki tane M. Papillaris 
vardır. Bunlardan biri ön, diğeri arka kapağa, uçlarındaki Çorda 
Tendinea'lar vasıtasıyla tutunur. 
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Septum Ventriculorum (Interventricular Septum) : Bu bölme 
iki ventrikülü birbirinden ayırır, eğri olarak arkaya ve sağa gider, 
konveksitesi sağ ventriküle bakan bir kavis yapar. Kenarları ön 
ve arka Sulcus Longitudinalis'lere uyar. Bunun büyük bir kısmı 
adalidir ve (Müsküler Ventriküler Septum) ismini alır. Bu septumun 
üst taraftaki kısmı zar şeklindedir ve (Menıbraııöz ventriküler Sep-
tum) ismini alır. Bu bölüm bazı kişilerde açık kalır, buna (inter-
ventrikuler septal defekt) ismi verilir. Doğumsal olan bu hastalık 
ameliyat ile kapatılmak suretiyle tedavi edilir (Şekil — 185). 

Kalbin Ritmik Kontraksiyon Sistemi : Kalb adalesi iplikleri 
kalbin bazı yerlerinde toplanarak düğüm ve bazı yerlerde de demet 
halinde yayılarak kalbin ritmik kontraksiyonlarını iletmekte rol 
oynarlar. Bu iletim sistemi muhtelif kısımlardan yapılmıştır : 

a — Sinoatrial Node (Sinusal Düğüm, Keith Flack) : Bu 
düğüm V. Cav Sup.'un sağ atriuma döküldüğü yerdedir 
ve modifiye adale liflerinden yapılmıştır (Şekil — 187). 
Kontraksiyon impulsları (uyarma) bu düğümden başlar, 
atriuma yayılır ve buradan Atrioventriküler hüzme (De-
met) ile ventriküllere gider. Bu düğüme bazıları kalbin 
Pacemaker'i ismini verirler. 

b — Atrioventricular Node (Aschoff - Tawara düğümü) : Bu 
düğüm Sinüs coranarius'un deliğine yakın bir yerde bu-
lunur. Bundan evvel söylenen Sinusal düğüme benzer-
Buradan çıkan hüzmeler His Hüzmesini teşkil ederler 
(Şekil — 187). 

c — His Huzmesi (Atriventricular Bundle) : Bu demet Atrium 
ile ventriküller arasında direkt teması temin eder. His 
Hüzmesi hücreleri kalb adalesi hücrelerinden farklıdır. 
Bunların şekli füziformdur. Kalb adalesinden daha fazla 
damarları vardır. His hüzmesi ventrikülar septumda iki-
ye ayrılarak sağ ve sol ventriküle giden demetler şeklinde 
yayılırlar. Bunların üzerleri Andokardium ile örtülüdür. 
Aşağıda birçok şubelere ayrılarak M. Papillaris ve Kalb 
adalesine dağılırlar. His hüzmesinin büyük bir kısmı dar, 
biraz füziform liflerden yapılmıştır. Fakat son kısımları 
Purkinje ipliklerinden yapılır. 

Kalbin arterleri aortanın başlangıç kısmından çıkan Art. 
Coronaria Sinistra ve Art. Coronaria Dextra'dan gelir. Venöz kan-
ları toplanarak sağ Atriumda Sinüs Venosus'a dökülür. Lenf da-
marları Ductus Thoracisus ve sağ Ductus Lymphaticus'a dökülür. 
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(Şekil — 186) Kalbin tabanı ve Diyagrama yüzü 
a — Aorta; b — V. Azygos; c — V. Cava superior; d — "V. Pulmonales dexter; 
e — V. Pnlmonales sinister; f — Art. Pulmonalis; g — Atrium sinister; h — 
Atrium dexter; i — V. Cava inferior; j — Ventriculus dexter; k — Ventriculus 
sinister; 1 — Sinüs coranarius; m — V. Cordis magna; n — Sol atrium oblik 
venası; o — Sol marjinal vena; p — Sol ventrikül posterior venası; r —< V. 

Cordis media; s — Küçük kalb venası. 

Sinirlerini Plexus Cardiacus'dan alır. Bu Plexus kısmen Vagus ve 
kısmen de Sempatik sinirlerden yapılmıştır. Bunlar kalbin sathına 
ve adalelerine ayrı ayrı lifler halinde dağılırlar (Şekil — 186, 191). 

Kalb Siklus'u ve Valvuîaların Faaliyeti : Kalbin ritmik ha-
reketleri adale menşelidir. Kalb sinirler tesirinde olmadan kendi 
kendine, içinde mevcut otomatik sistem sayesinde, faaliyet göster-
mek kutretindedir. Kalb dakikada 65-70 kadar kontraksiyon gös-
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(Şekil — 187) Kalbin ritmik kontraksiyon siistemi 
a — Sinoatrial düğüm (Keith Flack), b — Atrio ventriküler düğüm (AschoM-
Taıvara), c — Atrioventriküler hüzme (His hüzmesi), d — Sağ atrium c — 
Art. Pulmonalis, f — Aorta, g — Sol ventriculus, h — Sağ ventrilculus, i — M. 

Papillaris, j — Çorda tendinea, k — Aorta, 1 — Art. Pulmonalis. 

terir. Bu kontraksiyonlar regülerdir. Bir kontraksiyon dalgası, ya-
hut aktivite periyodunu bir istirahat periyodu takip eder. Bu iki 
periyoda birden (Kalb Siklus) u denir. Bir Kardiyak siklusta üç faz 
vardır ve bu fazlar birbirini kovalar : 

1 — Atrial Sistol : iki atrium birden kısa bir kontraksiyon 
gösterir. Bunun zamanı 1/10 saniyedir. 

2 — Ventriküler Sistol: Atriumlardaki sistolu takiben gayet 
kısa bir sukunet olur ve bundan sonra ventriküler sistol 
başlar. Bu devrede iki ventrikül birden kontraksiyon gös-
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terir. Ventriküllerdeki bu kasılma atriumlardakinden 
daha uzun olup 3/10 saniyedir. 

3 — Büyük İstirahat: Bu devrede bütün kalb istirahat ha-
lindedir. Bu devre 4/10 saniye sürer. 

(Şekil — 188) Kalbin Valvulalannın görünüşü, kalbe yukarıdan bakılmaktadır. 
Atriumlar kaldırılmıştır. 

1 — Ventriculus sinister, 2 — Ventriculus dexter, 3 — Bulbus aortae, 4 — 
Valvula semilunaris post. (Valvula aortae), 5 — Ostium art. coronariae dextrae, 
6 — Ostium art. coron. sinist., 7 — Commissura valvularum semilu., 8 — Com-
missura valvularum semilun., 9 — Valvula semilunaris dextra (Valv. trunci 
pulm.) 10 — Valvula semilunaris anterior, 11 — Valvula semilunaris sinist., 

12 — Annulus fibrosus, 13 — Valvula bicuspidalis, 14 — Annulus fibrosus 
(Ostium ventr. sin.), 15 — Valvula bicuspidalis. 16 — Annulus fibrosus 

(Ostium vent. dexter), 17 — Valvula Tricuspidalis. 

Fötüs Vasküler Sisteminin Hususiyetleri : 
Fötal vasküler sistem ile fötal sirkülasyonun birtakım hususiyet-

leri vardır : Fötal hayatta en büyük hususiyet atriumlar arasmda, 
Foramen Ovale ve V. Cava inferior valvulası vasıtasıyla ola iştirâktir. 
Ayrıca Fötal hayatta ilk zamanlar kalb hemen hemen Arcus Mandi-
bula'nın altındadır. Ve hacmi de nisbeten büyüktür. Zamanla kalb 

Atrial sistol 
Ventriküler sistol 
Total sistol 

1710 Atrial diastol 
3"/10 Ventriküler diastol 
4"/10 Total diastol 

7"/10 
5"/10 
4"/10 
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buradan göğüs boşluğuna iner, evvelâ orta çizgidedir sonra da eğri 
bir vaziyet alır. Fötal hayatta, oldukça uzun bir zaman Atriumlar 
Ventriküllerden büyüktür. Fötal hayatın sonuna doğru ise ventri-
küller atrimlardan büyük olur ve sol atrium diğerine göre kalın bir 
hale gelir. Kalbin vücuda nisbeti, Fötal hayatın ikinci ayında 1/50, 
doğumda 1/120, yetişkinde 1/160 dır 

Forman Ovale: atrial septumda bulunur ve fötal hayatın sonuna 
kadar atriumlar arasında iştirâki sağlar. Atrium septumuna Septum 
primum denir. Bunun sağ tarafında atriumun yukarısından aşağı doğ-
ru uzanan ikinci bir septum vardır. Buna da septum Secundum denir. 
Foramen ovale septum primum üzerindedir. Doğumundan kısa bir 
zaman sonra bu iki zardan yapılma septum birbiriyle birleşir ve bu 
surette Forman Ovale tıkanır. 

V. Cava Inferior'un ağzmda bulunan valvül, kanı bu damardan 
Foramen Ovale vasıtası ile sol atriuma sevkeder (Şekil - 181). Fötüs-
te aorta ile Art. Pulmonalis arasında da bir iştirâk mevcuttur. İki 
arter arasındaki iştirâki temin eden damar gibi teşekküle Ductus Ar-
teriosus ismi verilir. Bu boru vasıtası ile pulmoner arter kanı Aorta-
ya, dolayısıyle sistemik sirkülasyona karışır. Fötüsde Art. Hypogast-
rica'lar, Art. Umblicalis halinde plasentaya giderler. Ductus Arterio-
sus 1.25 sm. uzunluk ve 4.4 mm. diyametrinde kısa bir borudur. Sağ 
ventrikülden çıkan kan Art. Pulmonalis'e ve buradan da Ductus Ax-
teriosus vasıtası ile aortaya geçer. Art. Hypogastrica'lar sidik tor-
basının yanından, karın duvarının arkasından ilerleyerek göbeğe ge-
lir ve buradan sonra Art. Umblicalis ismini alarak, Çorda Umblicalis 
içinde plasentaya giderler. Bu arterlerin vazifesi fötüs kanını plas-
entaya sevketmektedir. 

Fötüsün venöz sisteminde de bazı hususiyetler vardır : 
Plasentadan çıkan ve Çorda Umblicalis içerisinde ilerleyerek gö-

bekten fötüs vücüduna giren V. Umblicalis'ler vasıtası ile karaciğer, 
V. Porta ve plasenta arasında bir iştirâk vardır. Diğer bir iştirak de 
V. Cava inferior ve V. Umblicalis arasında mevcuttur. Bu iştiraki 
Ductus venosus sağlar. 

Fötal Sirkülasyon : Plasentadan fötüse anne kanı V. Umblicalis'-
ler ile gelir. Bu vena fötüse göbekten girer karaciğerdeki Lig. Falci-
forme boyunca yukarıdan aşağı doğru ilerleyerek karaciğerin alt yü-
küne gelir, ve burada iki yahut üç şube verir. Bunlardan büyük olan 
şube karaciğerin sol lobuna gider, diğerleri ise Lobus Quadratus ve 
Lobus Caudatus'a gider. V. Umblicalis karaciğer kapısı (Porta Hepa-
tis)na geldiği zaman iki şubeye ayrılır: Bunlardan büyük olan V. Por-

20 



ta ile iştirak eder ve sağ loba girer. Küçük olan ise yukarı doğru gider 
ve V. Cava inferiour ile birleşir. Bu şubeye Ductus venosus denir. 
(Şekil-189). V. Umblicalisle fötüs vücuduna giren kan üç yolla V : 
Cava inferior'a gelir. 

1 — Büyük bir kısım kan Portal venöz kan ile karaciğerde do-
laşır ve V. Hepatica'lar ile V. Cava inferior'a girer. 

2 — Bir kısım kan V. Umblicalis'den direkt olarak karaciğere 
girer ve V. Hepatica'lar vasıtası ile V. Cava inferior'a dö-
külür. 

3 — Geri kalan kan direkt olarak V. Umblicalis'ten Ductus Ve-
nosus'lar vasıtasıyle V. Cava inferior'a dökülür. 

Fötüsde karın duvarından ve alt ekstemitelerden gelen kan ile 
V. Umblicalis'den gelen kan karaciğerden sonraki Y. Cava inferior'da 
birbirleri ile karışır. Bu surette V. Cava inferior içinde COs ve 0 2 li 
kan birbiri ile karışmış bulunur. Bu surette yarı oksijenli hale gelen 
kan V. Cava inferior ile sağ Atriuma gelir, buradan, iki atrium ara-
sındaki Foramen Ovale'den geçerek sol Atriuma gelir. Bu kan sol at-
riumda Akciğerlerden V. Pulmanales'lerle gelen az miktardaki kan ile 
karışır. Kan sol atriumdan sol ventriküle geçer, buradan aortaya ge-
çerek vücuda yayılır. Aortadaki kanın büyük bir kısmı baş ve üst 
tarafa, az kısmı da Aorta Descendens'e geçer. Baş ve üst taraftan 
gelen venöz kan V. Cava superior ile sağ atriuma gelir. Burada az bir 
kısım kan V. Cava inferior'dan gelen kan ile karışır. Sağ atriumdan 
sağ ventriküle geçen bu kan, buradan Arteria Pulmonalis'e girer. 
Fötüste Akciğerler inaktif olduğundan ancak küçük bir kısım kan 
Art. Pulmonalis'Ierle Akciğere gider. Buradan w . pulmonalesler ile 
Sol atriuma döner. Art. Pulmonales içerisindeki kanın asıl büyük kıs-
mı Ductus Arteriosus ile Aortaya geçer ve burada sol ventrikülden 
aortaya gelen az bir kısım kan ile karışır. Bundan sonraki kanın bü-
yük bir kısmı Aorta Descendens içine geçer, buradan alt ekstremi-
teler, karın ve pelvis organlarına gider. Fakat, kanın asıl büyük kıs-
mı Art. Umblicalis ile plasentaya gönderilir, plasenta fötüsün bu su-
retle saf olmayan kanını alır, bunu temizler ve buna besleyici mad-
deleri de ilâve ederek V. Umblicalis ile tekrar fötüse gönderilir (Şe-
kil -189). 

Doğumda Husule gelen vasküler Sistemdeki Değişiklikler : 

Çocuğun doğmasıyla başlayan teneffüs fonksiyonu dolayısıyle 
fazla miktarda kan Art. Pulmonalis'ten Akciğerlere gider ve plasenta 
sirkülasyonu ortadan kalkar. Foramen Ovale'nin kutru ilk aylarda 
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(Şekil — 189) Fötus Sirkülasyonu 
a — Atrium dexter, b — Sağ ventriculus, c. — Sol atrium, d — Sol ventriculus, 
e — Art. Pulmonalis, f — Aorta, g- — K. ciğer sol lobu, h — K. ciğer sağ lobu, 
j — Art. Hypogastrica, j — Vesica urinaria, k — Placenta, 1 — Çorda umblicalis, 
m — Umblicus, n — V. Porta, o — V. Umblicalis, p — V. Cav. süper., r — V. Cav. 

infer., s — Aorta, t — Ductus arteriosus. 
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küçülür ve 7 - 8 inci ayda bundan çok küçük bir kısım kalır ve sonra-
dan bu delik tamamen kapanır. Doğumdan sonra bir yaşına kadar da 
Ductus Arteriosus kapanır, ve bunun yerine bir bağ kalır. Buna Li-
gamentum Arteriosum denir. Arteria Hypogastrica'ların mesane yan-
larından göbeğe kadar uzanan kısımları doğumun 2 - 5 inci günü tı-
kanır ve bir kordon haline gelir, buna Ligamentum Umblicale latera-
le denir. 

Doğumun ilk ve beşinci günlerinde V. Umblicalis ve Ductus ve-
nosus tıkanır. Bunların yerine birer bağ meydana gelir. V. Umblicalis 
kalıntısından Ligamentum teres, ve Ductus venosus kalıntısından da 
Ligamentum venosum hasıl olur. Ductus venosus'un karaciğer içeri-
sindeki yarısı kalır ve V. Hepatica gibi fonksiyon görür. 

D A M A R L A R 

Vücudda iki türlü damar vardır : 

1 — Kan Damarları 
2 — Lemfa Damarları 

Kan damarları içerisinde kan dolaşır. Lemfa damarlarında ise 
lemfa denilen ak renkte bir mayi dolaşır. Kan damarları iki türlüdür. 

1 — Karakan Damarları (Venalar) 
2 — Kırmızı kan Damarları (Arterialar) 

Arteria içerisinde bulunan kan akciğerlerden geçerek C02 sini 
vermiş ve Ol almış kırmızı kandır. Aorta ismindeki büyük bir da-
marla sol ventrikülden çıkan bu kan vücudun en uzak yerlerine ka-
dar dağılır ve içinde hücreyi besleyen gıda maddeleri ile 02 yi götürür. 
Hücrelerden çıkan metabolizma artığı maddeler ve COz de karada-
marlara geçerek V. Cava inferior ve V. Cava superior ile sağ artiuma 
gelir. Buradan sağ ventiriküle geçerek tekrar O2 lenmek üzere akci-
ğerlere gider. 

Arterialar büyüklüklerine göre üçe ayrılırlar : 

1 — Büyük Arterler 
2 — Orta çapta Arterler 
3 — Küçük Arterler 

Küçük arterler daha küçük olan Arteriol'lere ve bunlar da kılcal 
damarlar ismi verilen Kapiller'lere ayrılırlar. Kapiller damarlar hüc-
reler arasına nüfuz eden en ince damarlardır. 
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Arterlerin Histolojisi : 
lek) dan yapılmıştır. 

Arterlerin duvarları üç tabaka (Göm-

1 — Tunica Intima (İç tabaka) 
2 — Tunica Media (Orta tabaka) 
3 — Tuncia Adventitia (Dış tabaka) 

1 — Intima : Damarların iç tabakasını teşkil eder, endotel 
hücrelerinden yapılmıştır. Bu tabakanın dış tarafında gevşek bir 
bağ örgüsü tabakası ve bunun da dış tarafında Membrana Elasti-
ca interna denilen elâstik bir tabaka vardır (Şekil -190). Arterioller-
deki intima tabakasında bağ dokusu bulunmaz. 

- € : 

(Şekil — 190) Arteria'nın 
Transvers kesiti. 

interna ^ 
b — Membrana elastica 
a — Endothel 
c — Düz kaslar, 
d — Bağ örgüsü, 
e — Elâstik lifler 

f — Bağ örgüsü 
g — Vaso Vasarum 

J 
media 

J 
1 

Intima 

Adventitia 

2 — Media : 
bulunur. 

Burada düz kas lifleri, kollagen ve elâstik lifler 

3 — Adventitia : Bu tabaka bağ örgüsünden yapılmıştır. Da-
marlarda bulunan bu üç tabakanın kalınlığı arterlerin büyüklüğüne 
göre değişiktir. 

Vücudun bütün kanı, kalbin sol ventrikulünden çıkan, Aorta 
denilen büyük bir arter ve bunun şubeleriyle temin edilir. 

A o r t a : Bu büyük arterya sol ventrikülün üst tarafından 
başlar. Burada diyametri 30 mm. kadardır. Aorta kısa bir mesafede 
yukarı çıktıktan sonra Arcus halinde arkaya ve sola döner. Bu dö-
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nüş anında sol akciğer kökünün üzerinden geçer, bundan sonra gö-
güs boşluğunda Columna vertebralis'in sol tarafından aşağı doğru 
iner. Diyafragmadaki Hiatus Aortica ismi verilen bir aralıktan geçe-
rek karna girer ve 4 üncü Lomber vertebranın alt kenarı karşısında 
kutru oldukça daralır. Buradaki damarın kutru 1.75 sm. dir. Aorta 
burada iki büyük kola ayrılır; Bu kollardan biri sağ alt tarafa doğru, 
diğeri sol alt tarafa doğru gider. Sağdakine Art. Ilıaca Communis 
dextra, soldakine de Art. Iliaca communis sinistra ismi verilir. Aorta 
çıktığı yerden nihayetlendiği yere kadar değişik isimler ahr. Kalbden 
çıkan aortaya Aorta Ascendens, kavis yaptığı yere Arcus Aorta, 
bundan sonraki kısma da Aorta descendens ismi verilir. Aorta descen-
dens (înen aorta) in göğüsteki kısmına Göğüs Aortası (Aorta Thora-
sica), karındaki kısmada Karın Aortası (Aorta Abdominalis) denir. 

Aorta Ascendens (Çıkan Aorta) 5 sm. uzunluktadır, sol ventri-
külün kaidesinden başlar 3 üncü kıkırdak kaburga hizasından sternu-
mun sol tarafından eğri olarak yukarı, öne ve sağa doğru gider, 2 nci 
sağ kıkırdak kaburga hizasına gelir. Burada göğüs kemiğinin arka 
yüzünde, 6 sm. kadar arka tarafında bulunur (Şekil - 191). Aorta 
Ascendens başlangıçta Art. Pulmonalis'in Truncus'u ile örtülüdür. 
Bundan başka sağ oriküla da bu Truncus'u örter. Aorta Ascendens 
perikard ile örtülüdür. Çıkan aortanın başlangıcı hizasında, aorta 
kapakları dilimlerinin karşısında hafif bir dilatasyon vardır. Bura-
lara Sinüs Aorticus ismi verilir. Aorta vavulalarının hemen üzerinden, 
sağda ve solda olmak üzere, iki tane küçük damar çıkar, bunlara Ar-
teria Coronaria Cordis ismi verilir. Bunlar kalbin besleyici damarla-
rıdır (Şekil - 181, 186, 191). 

1 — Art. Coronaria Cordis Dextra : Kalbin besleyici olan bu 
damarı ön aorta sinus'undan çıkar. İlk önce Conus Arteri-
osus ile sağ oriküla arasından geçer, Sulcus Coranarius'un 
sağ tarafında ilerler, ilk önce soldan sağa doğru gider son-
ra kıvrılarak sağdan sola doğru kalbin diyafrağma yüzün-
de seyreder. Bundan sonra arka inen dal (Posterior Des-
cending branch) olarak kalbin tepesine doğru gider. Diğer 
bir büyük dal (Marginal Branch) kalbin keskin kenarını 
takip eder ve sağ kalbin her iki yüzüne dallar verir. Aynı 
zamanda sağ atrium ve sol ventriküle de dallar verir. 

2 — Art. Coronaria Cordis Sinistra : Bu arter sağdakinden 
daha büyüktür. Sol aorta sinusundan çıkar ve iki dala ay-
rılır. 

a — Anterior Descending 
b — Circumflex Dal 
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(Şekil — 191) Arcus Aorta ve Dalları. 
1 — Arcus aorta, 2 — Aorta ascendens, 3 — Vena innominata sinistra, 4 — V. 
cava superior, 5 — Vena innominata dextra, 6 — Vena Thyroidea inf. dextra, 
7 — Auricula dextra, 8 — Art. Subclavia sinistra, 9 —• Art. Carotils communis 
sinistra, 10 — Art. Carotis communis dextra, 11 — Art. Subclavia dextra, 12 — 
Art. pulmonalis sinistra, 13 — Ligamentum arteriosum, 14 — Arteria pulmona-
lis dextra, 15 — Ventriculus sinister, 16 — Ventriculus dexter, 17 — Art. Coro-
naria dextra, 18 — Vena cava inferior, 19 — Aorta thoracica, 20 — Arteria 

pulmonalis, 21 — Art. Coronaria sinistra, 22 — Sol bronş, 23 — Auricula 
sinistra, 24 — Trachea. 
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Ön inen dal evvelâ Art. Pulmonalis'in arkasından geçer, 
sonradan damarlar ve sol orikül arasından öne gelerek 
Sulcus Longitudinalis Anterior'a girer. Buradan da Incisura 
apicis cordis'e kadar gider ve iki ventriküle de dallar verir. 
Circumflex Dal, Sulcus Coronarius Sinistra'yı takip eder, 
evvelâ sola sonra sağa döner, Sulcus longitudinalis poste-
rior'a girer ve sol atrium ile ventriküle dallar verir. Her 
iki koroner arterin uç dalları arasında serbest anatomoz 
vardır. 

Arcus Aorta : Sağ tarafta 2 inci sterno kostal mesafeden baş-
lar, önce yukarı, arkaya ve sola doğru, trakea önünde, gider, tra-
keanın sol tarafından arkaya doğru yol değiştirir. 4 üncü göğüs ver-
tebrası hizasında aşağı doğru döner. Aorta bu seyrinde iki konvek-
site gösterir; Bunlardan biri yukarı doğru, diğeri öne ve sola doğru-
dur. Arcus Aorta'nın üst kenarı umumiyetle Manubrium sterni'nin 
2.5 sm. altındadır (Şekil - 191). 

Aorta Arcus'undan üç tane büyük dal çıkar : 

1 — Art. Innomiııata (Art. Anonyma) 
2 — Art. Carotis Communis Sinistra 
3 — Art. Subclavia Sinistra 

1 — Art. Anonyma : Arcus'un sağ tarafından çıkar, buradan 
çıkan damarların en büyüğüdür. Genişliği 4 - 5 sm. kadardır. 2 inci 
sağ kıkırdak kaburganın üst kenarı hizasındaki Arcusdan çıkar, bu-
radan sonra eğri olarak yukarı, arkaya ve sağa doğru gider. Sağ 
Sterno klaviküler oynak hizasında ikiye ayrılır : 

a — Art. Subclavia dextra 
b — Art. Carotis communis dextra 

Art. Anonyma'nın umumiyetle yan dalları yoktur. Fakat bazen 
Art. Thyroidea ima, Art. Thymica, Art. Bronchialis'ler çıkar. 

Art. Coratis Communis : Sağdaki ve soldakinin gidişleri başka 
başkadır. Soldaki biraz göğüs içinde ilerledikten sonra boyna gelir. 
Art. Carotis communis'lerin boyundaki seyirleri sağ ve solda birbi-
rinin aynıdır. Her iki damar eğri olarak yukarı doğru Sterno klavi-
küler oynak arkasından gider ve Cartilogo Thyroidea'nın üst kenarı 
hizasına geldiği zaman ikiye ayrılır : 

A — Art. Carotis Externa 
B — Art. Coratis Interna 
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Bunlardan interna beyne, diğeri boyun ve yüzün muhtelif yerle-
rine kan temin eder. 

Boyun alt kısmında Art. Carotis communis'ler arasında Trachea 
vardır. Daha yukarı doğru Tiroid guddesi, larynx, pharynx, carotis 
commuhis'ler arasından öne çıkar. Carotis communis'lerin dış tara-
fında V. Jugularis interna'lar vardır, iki damarın arkasında da Nev-
rus Vagus bulunur. Art. Carotis communis'in ikiye ayrılarak, Art. 
Carotis externa, Art. Carotis interna'yı verdiği çatallaşma (Bifuraca-
tion) bölgesinde ve bunun arka kısmında yumurtamsı, yahut kama 
şeklinde bir teşekkül vardır ki buna Glomus Caroticum denir. Bu te-
şekkül kırmızı kahverenginde olup içinde kromatin hücreleri bulunan 
Nörovasküler bir yapıdadır. Umumiyetle Art. Carotis communis'in 
yan dalları yoktur. Fakat bazen yan dal verdiği görülür (Şekil -192). 

A — Art. Carotis Externa : Tiroid kıkıdağı üst hududu karşı-
sından başlar, sonra hafif olarak yukarı öne gelir, daha 
sonra arkaya eğrilir ve çene kemiğinin boynu hizasında iki 
şubeye ayrılır : 

1 — Art. Temporalis superficialis 
2 — Art. Maxilîaris interna 

Art. Carotis Externa'nın boyundaki seyrinde, kalınlığı, yukarı 
çıktıkça azalır. Genişliği ise Art. Carotis interna kadardır. Art. Ca-
rotis externa çıktığı yerde çok daha sathidir, ve Art. Carotis inter-
na'dan daha çok orta hatta yakındır. 

Art. Carotis Externa'nın Dalları : önden çıkanlar : 

1 — Art. Thyroidea Superior : Art. Carotis Exterııa'dan Os 
Hyoideus'un Cornu majus'unun hemen altından çıkar, ve tiroid gud-
desinde nihayet bulur. Bundan çıkan yan dallar şunlardır : 

a — Bamus Hyoideus 
b — Kamus Sterno Cleidomastoideus 
c — Art. Laryngea superior ı 
d — Kamus cricothyroideus 

2 — Art. Lingualis : Art. Carotis exterııa'dan Hyoid kemi-
ğinin Cornu majus'unun ucunun tam karşısından, Art. Maxillaris 
Externa ile Art. Thyroidea superior arasından, çıkar. Bu arterden 
çıkan dallar şunlardır. : 

a — Kamus Hyoideus 
b — Art. Dorsales linguae 
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(Şekil — 192) Art. Subclavia ve Art. Carotis Communte, Art. Carotis interna, 
Art. Carotis externa. 

1 — Art. Carotis communis, 2 — Art. Vertebralis, 3 — Art. Thyroidea inferior, 
4 — Truncus Thyreocervicalis, 5 — Art. Transversa scapulae, 6 — Art. Cervi-
calis transversalis (Art . Cervicalis superfilrialis), 7 — Art. Subclavia, 8 — Ka-
mus descendens Art. Cerv. Trans., 8 — Kamus Ascendens Art. Cerv. Trans., 
9 — Art. Thyroidea superior, 10 — Art. Lingualis, 11 — Art. Submentalis, 12 — 
Art. Maxillaris externa, 13 — Art. Carotis externa, 14 — Art. Temporalis su-
perficialis, 15 — Art. Transversa faoiei^ 16 — Art. Auricularis posterior, 17 —> 
Art. Occipitalis, 18 — Art. Cervicalis ascendens, 19 — Art. Occipitalis, 20 — Art. 

Maxillaris interna, 21 — V. Jugularis interna. 
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c — Art. Sublingualis 
d — Art. Profunda linguae 

3 — Art. Maxillaris Externa (Art. Facialis) : Carotis üç-
geninde, Art. Lingualis'in biraz üzerinde, Art. Carotis externa'dan 
çıkar. Bu damar Ramus Mandibula ile kapalıdır. Buradaki kıs-
mında M. Digastricus ve M. Stylohyoideus'un altından geçer daha 
sonra Glandula Maxillaris'in arkasından seyreder. Daha sonra da bir 
kıvrıntı yaparak Corpus Mandibula üzerinden, yanaktan geçer ve 
dudak kenarından yukarı doğru kıvrılarak burnun yan tarafından 
geçer ve gözün Comissura medialis'inde sonra erer. Art. Maxillaris 
externa'nın bu kısmına Art. Angularis ismi verilir. Bu arter seyri 
boyunca birçok kıvrıntılar yapar. Bu sayede çene, boğaz, dil, yüz 
hareketlerine kendini uydurur. Arteria Maxillaris externa boyunda 
ve yüzde birçok yan dallar verir : 

Boyunda verdiği yan dallar (Şekil — 192, 193) : 

a — Art. Palatina ascendens 
b — Ramus tonsillaris 
c — Rami glaııdulares submaxillares 
d — Art. Submentalis 
e — Rami musculares 

Yüzde verdiği yan dallar : 

a — Art. Labialis inferior 
b — Art. Labialis superior 
c — Rami nasales laterales 
d — Art. Angularis 
e — Rami musculares 

Art. Carotis externa'nın dalları : 

Arkadan çıkanlar : 

4 — Art. Occipitalis. — Art. Carotis exterııa'nın arkasından, 
ve Art. Maxillaris externa'nın karşısından çıkar. Bundan sonra 
seyrine devam ederek kafanın saçlı derisinin arka tarafında ni-
hayetlenir. Art. Occipitaîis'in de bir çok dalları vardır : 

a — Rami musculares, kasları besler 
b — Art. Sternocleido mastoidea 
c — Ramus auricularis 
d — Ramus meningeus 
e — Ramus descendens (Art. Princeps cervicis) 
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5 — Art. Auricularis Posterior. — Bu damar Art. Carotis Ex-
terna'nın arka tarafından, M. Digastricus ve M. Stylohyoideus'un üs-
tünden, Proc. Styloideus'un karşısından çıkar. Bundan sonra Glan-
dula Parotis'in altından yukarı doğru çıkar ve kulak kıkırdağı ile 
Proc. Mastoideus arasında iki dala ayrılır : 

a — Kamus auricularis 
b — Kamus occipitalis 

Bu iki daldan başka, Art. Auricularis posterior'dan Art. Stylo-
mastoidea isimli bir damar çıkar. Bu damar Foramen Stylomastoide-
um'dan girerek Cavum tympani, Antrum cellulae mastoideae ile Ca-
nalis semicircularis'e kan verir. 

Art. Carotis Externa'nın Dalları : 

Yukarı çıkanlar : 

6 — Art. Pharyııgea Ascendens. — Art. Carotis externa'nın 
uzun bir dalıdır. Boyunda derinde bulunur. Art. Carotis Externa'nın 
çıkış yerinin yakınında, bu damarın arkasından çıkar. Pharynx yan 
tarafı ile Art. Carotis Iraterna'nın arasında seyrederek kafanın taba-
nına kadar gelir. Bu damarın birçok dalları vardır : 

a — Kami Pharyngei 
b — Kamus Palatinus 
c — Kami prevertebrales 
d — Art. Tympanica înferior 
e — Kami meniııgees 

Art. Carotis Externa'nuı Son Dalları : 

Art. Carotis Externa'nın iki son dalı vardır. Bunlardan biri kü-
çük olup Art. Temporalis Superficialis ismini alır. Diğeri bundan da-
ha büyük olup Art. Maxillaris interna ismini alır. 

7 — Art. Temporalis Superficialis. — Art. Carotis Externa'nın 
son iki dalından küçük olanıdır. Bu damar Art. Carotis Externa'nın 
devamı olarak Glandula Parotis içinden başlar ve Collum Mandibu-
lae'nin arkasında bulunur. Yüzeyel şakak atar damarı Processus Zy-
gomaticus ossis temporale'nin arka kökünün 5 sm. kadar üstünde iki 
şubeye ayrılır (Şekil — 193): 

a — Kamus Frontalis 
b — Kamus Parietalis 

Art. Temporalis Superficialis'in bunlardan başka birçok yan dal-
ları daha vardır : 
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c — Art. Transversa faciei 
d — Art. Temporalis media 
e — Rami auriculares anteriores 

8 — Art. Maxillares interna. — Art. Carotis Externa'nm son 
iki dalından büyük olanıdır. Bu arter asıl arterden Collum Mandibu-
la'nın arkasından çıkar. Glandula parotis içinde bulunur, buradan 
çıktıktan sonra yüzün derin tabakalarında ilerler. Arterin bu ilerle-
mesi üç kısımda olur : 

<b 

(Şekil — 193) Yüzün ve baş derisinin arterleri. 
1 — Art. Carotis externa, 1' — Art. Temporalis superficialis, 2 — Art. Maxil-
laris externa, 3 — Art. Labialis inferior, 4 — Art. Labialis superiıor, 5 — Art . 
septi nasi, 6 — Art. Nasalis lateralis, 7 — Art. Angularis, 8 — Art. Supra orbi-
talis, 9 — Ramus frontalis Art . Tempor. Superf., 10 — Art. Orbitalis, 11 — Ar t . 
transversa faciei, 12 — Art. Occipitaiis, 13 — Art. Aurieularis posterior, 14 — 

Ramus parietalis Art. Tempor. Superficialis, 15 — Art. Occipitaiis. 
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Mandibular bölümde ilerlemesi 
Pterygoid bölümde ilerlemesi 
Pterygopalatin bölümde ilerlemesi. 
Mandibular bölümden şu dallar çıkar : 
a — Art. Tympanica anterior 
b — Art. Auricularis profunda 
c — Art. Meningea media 
d — Kamus meningeus accessorius 
e — Art. Alveolaris inferior 

Bu arterin de birçok dalları vardır : 
eı — Incisor dal 
e - — Mental dal 
es — Lingual dal 
e4 — Mylolıyoid dal 

2 — Pterygoid bölümden çıkan dallar şunlardır : 

a — Derin temporal dal; bu dalın iki küçük dalı vardır : 
aı — Anterior 
a2 — Posterior 

b — Kami Pterygoidei 
c — Art. Masseterica 
d — Art. Buccinatoria 

3 — Pterygopalatin bölümden çıkan dallar şunardır : 

a — Art. Alveolaris superior posterior 
b — Art. Intfra orbitalis, bunun iki dalı vardır : 

bı — Orbital dal 
b2 — Superior anterior alveolar dal 

e — Art. Palatina descendens 
d Art. Canalis Pterygoidei (Vidian arteri) 
e —- Pharyngeal dal 
f — Art. Spheno palatina 

I I — Arteria Carotis Interna (Şekil — 194) : 

Bu arter beynin ön kısmının, gözün ve göze ait kısımların kan 
ihtiyacını temin eder, ayrıca alına ve buruna da dallar verir. Art. 
Carotis interna seyri esnasında birçok kıvrımlar yapar. Kafa taba-
nına yakın yerde bazen bir veya iki kıvrıntı yapar. Art. Carotis 
interna, Canalis caroticum ve Os sphenoidale'nin gövdesi boyunca 
ilerler, bu seyrinde arter italik harfle S şeklindedir. Art. Carotis 
interna'nın başlangıcında, kan basıncı regülasyonunda mühim bir 
organ olan, Sinüs Caroticum vardır. 
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i — Art. Basilaris, 2 — Art. Carotis interna (Boyun kısmı), 2' — Art . 
Carotis interna (Pars petrosa), 2" — Art. Carotis interna (Pars cavernosa), 
3 — Art. Vertebralis, 4 — Art. Occipitalis, 5 — Art. Maxillaris externa, 
6 — Art. lingualis, 7 — Art. Thyroidea superior, 8 — Art. Costo-
cervicalis, 9 — Kamus descendens Art. Occipitalae, 10 — Art. 
Cervicalis prof unda, 11 — Art. Pharyngea ascendens, 12 — Art. 
Palatina ascendens, 13 — Art. Tonsillaris, 14 — Art. Dorsalis 

linguae, 15 — Art. Lingualis profunda, 16 — Art. 
Strenomastoidea, 17 — Art. Subclavia, 18 — Art. 

Carotis externa. 

Sinüs Caroticum. — Art. Carotis communis'in nihayetinde veya 
Art. Carotis interna'nın Art. Carotis Communis'den çıktığı başlan-
gıç yerinde ve yahut da doğrudan doğruya Art. Carotis Interna'da 
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bulunan 1 sm. genişliğinde bir dilatasyondur. Bu sinus'de hususi 
bir sinir sistemi vardır. Buradan kalkan impulslar muhtemelen 
N. Glasso Pharyngeus'un Carotis dalı vasıtası ile Medulla oblongata'-
ya iletilir. Kan tazyikinde husule gelen artma ve azalmalara göre 
Medullaya giden refleks tesiri ile kalb darbelerinde azalıp çoğalma-
lar olur. Ve böylece kan tazyiki regüle edilir. Art. Carotis interna'nın 
seyri dört kısımda olur : 

a — Boyun bölümü 
b — Os petrosus içindeki bölümü 
c — Sinüs cavernosus içindeki bölümü 
d — Beyindeki bölümü 

a — Art. Carotis interna'nın boyundaki bölümünden yan 

dallar çıkmaz, 

b — Os Petrosus içindeki kısmından şu dallar çıkar : 
1 — Kamus carotico tympanicus 
2 — Art. Canaiis pterygoidei (Vidii) 

c — Sinüs Cavernosus bölümünden çıkan dallar : 
3 — Kavern-öz dal 
4 — Hipofize giden dal 
5 — Semilunar dal (Ganglion Semilunare'ye 

gider) 
6 — Art. Meningea anterior 
7 — Art. Ophthalmica 

Art. Ophthalmica'dan da birçok dallar çıkar bunu iki gurupta 
toplamak mümkündür : 

1 — Orbital Gurup 
2 — Oküler gurup 

1 — Orbital Gurup : 

a — Art. Lacrimalis 
b — Art. Supraorbitalis 
c — Art. Ethmoidalis anterior 
d — Art. Ethmoidalis posterior 
e — Art. Palpebralis medialis superior 
f — Art. Palpebralis medialis inferior 
g — Art. Frontalis 

2 — Oküler Gurup : 

a — Art. Centralis retina 
b — Art. ciliares, bunun şu dalları vardır : 
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bı — Long posterior ciliary 
b2 — Short posterior ciliary 
b3 — Azıterior ciliary 

c — Kami musculares 

d — Art. Carotis interna'nın beyindeki kısmından çıkan 
arterler : 

8 — Art. Cerebri anterior : dalları 

Ön dallar 
Orta dallar 
Arka dallar, bunlar beynin muhtelif kısım-
larına dallar verir. 

Art. Communicans anterior : Bu arter iki tarafın Art. Cerebri 
anterior'unu Fissura Longitudinalis'de birleştirir. 

9 — Art. Cerebri media : Art. Carotis inter-
na'nın en büyük dalıdır. Beynin bir çok 
kısımlarına dallar verir. 

10 — Art. Communicans posterior : Bu arter 
Art. Cerebri posterior ile anastomoz ya-
par. 

11 — Art. Choroidea : Bu damar beyindeki 
Capsula Interna'yı besler. 

Beyin Arterleri 

Beyin arterleri esas itibariyle Art. Carotis Interna'dan ve birde 
Art. Subclavia'nın uzun bir dalı olan Art. Vertebralis'den gelir. Bu 
iki esas arterden gelen damarlar beyin kaidesinde Circulus arteriosus 
YVillisi denilen altıgen yaparlar. Cirulus'un teşekkülü şu şekilde olur: 
Art. Carotis interna'dan çıkan Art. Cerebri anterior'lar ön tarafda 
birbirleri ile Art. Communicans Anterior vasıtası ile birleşirler. Art. 
Vertebralis'ler beyine gelmeden evvel Pons civarında birbirleri ile 
birleşerek Art. Basilaris'i yaparlar. Bu arterden ön tarafta sağlı, sol-
lu Art. cerebri posterior'lar çıkar. Bu arterler, iki tarafta, Art. Caro-
tis interna ile Art. Communicans posterior'lar vasıtası ile birleşirler. 
Bu suretle Circulus Arteriosus Willisi teşekkül eder. Bu halkanın ön 
tarafında Art. Cerebri anterior, orta kısmında Art. Cerebri media ve 
arka tarafında da Art. Cerebri posterior'lar vardır. Willis halkasın-
dan birçok yan dallar çıkar ve bunlar beynin muhtelif kısımlarını bes-
lerler (Şekil — 195). 
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,1 

- 13 

(Şekil — 195) Beyin Tabanı 
Atardamar Dolaşımı 

1 — Art. Communicans ante-
rior, 2 — Art. Cerebri anterior, 
3 — Art. Communicans pos-
terior, 4 — Art. Pontinae, 5 — 
Art. Carotis interna, 6 — Art. 
anditiva interna, 7 — Art . 
Cerebri posterior, 8 — Art. 
Cerebellaris superior, 9 — Art. 
Vertebrales, 10 — Art. Spinalis 
anterior, 11 — Art. Basilaris, 

12 — Art. Cerebellaris 
inferior anter. 

ÜST TARAFIN ARTERLERİ 

Üst tarafın arterleri, Art. Subclavıa'dan çıkarlar. Art. Subclavia 
sağ ve sol olmak üzere iki tanedir. Sağdaki Art. Anonyma'dan 
çıkar. Art. Anonyma bir kök halinde Arcus Aorta'dan çıkar. Sol 
Art. Subclavia ise direkt olarak bir kök halinde arcus aorta'dan 
çıkar. Art. Sııbclavia'lar Aorta dan veya Art. Anonyma'dan çıktık-
tan sonra kol dirseğine kadar tek bir arter halinde gelir. Bu arter 
geçtiği yerlere göre değişik isimler alır. Art. Subclavia'lar koltuk 
altına geldikleri zaman Art. Axillaris, kolda Art. Brachialis ismini 
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alırlar. Art. Brachialis dirsek hizasında iki şubeye ayrılır : Bun-
lardan biri Art. Radialis, diğeri Art. Uhıaris'dir. 

Art. Subclavia : Köprücük altı atar damarlarının başka başka 
yerlerden çıktığını daha evvelce söylemiştik. Buna göre de bu arter 
sağda ve solda değişik seyir takip eder. 

Art. Subclavia dextra : Bu arterin ilk kısmı Art. Aııonyma'dan 
çıkar, sağ taraf Sterno Clavicular oynak arkasında yukarı ve dış 
tarafa doğru seyreder, M. Scaleneus Ant. iç kenarına gelir. 

Art. Subclavia Sinistra : Arcus Aorta'dan, Art. Carotis 
Communis Sinistra'nın arka tarafından çıkar. Bundan sonra dör-
düncü göğüs vertebrası hizasında boyun kaidesine doğru yükselir, 
Ve sağa doğru bir kavis yaparak M. Scalenus Ant.'run iç kenarına 
gelir. Art. Subclavia'ların ikinci kısmı M. Scalenus ant.'larm arka-
sındadır ve çok kısadır. Bu bölüm Art. Subclavia'ların kavislerinin 
en yüksek yeridir. Bundan sonra Art. Subclavia'ların üçüncü kısmı 
başlar. Arterler buradan sonra M. Scalenus Ant.'un dış kenarmdan 
aşağı ve dışa doğru seyreder ve birinci kaburganın dış kenarına ge-
lirler. Arterlerin bundan sonraki kısmına Art. Axillaris denir. Art. 
Subclavia'ların Şubeleri (Şekil — 192): 

1 — Arteria Vertebralis 
2 — Truncus Thyreocervicalis 
3 — Art. Mammaria interna 
4 — Truncus Costo cervicalis 
5 — Art. Transversa colli 

1 — Arteria Vertebralis : Art. Subclavia'nm ilk dalıdır. Bu 
arterin ilk parçasının üst ve arka kısmından çıkar (Şekil — 194, 
195). Art. Vertebralis ilk altı boyun vertebralarmın Proces. Trans-
vers.'larmdaki Foramen vertebralis'lerden yukarı çıkar. Vertebra-
lardaki bu deliklere Foramina Transversarium denir. Bu kemiklerden 
yukarı çıkan arter Atlas omurunun Processus Articularis Superior'-
unun arkasından dolaşarak Kafa Kemiğindeki Foramen Magnum'-
dan Kafa içine girer ve Pons'un alt kenarında karşı taraftan gelen 
Art. Vertebralis ile birleşik Art. Basilaris'i yapar (Şekil — 195). 

Art. Vertebralis'in Şubeleri : 

a -— Rami Spinales 
b — Rami Musculares, bunlar boyun adalelerine kan verir. 
c — Ramus meniııgeus. 

Bu üç dal Art. Vertebralis'in boyun kısmından çıkar. 
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d — Art. Spinalis posterior (Bulbus hizalarında bu arterden 
çıkar) 

e — Art. Spinalis anterior (Bulbus önünde gider) 
f — Art. Cerebelli Inf. Post. 
g — Bulbar Arterler (Bunlar küçük birçok damarlar olup 

Bulbus'a dallar verirler.) 

Bu son dört dal Art. Yertebralis'in Kranial kısmından çıkarlar. 

Art. Basilaris : Art. Vertebralis'lerin Pons'un ön yüzünde 
birleşerek yaptıkları büyük bir arterdir. Bu büyük arter Pons'un 
ön yüzünde, aşağıdan yukarı doğru gider ve sonra ikiye ayrılarak 
sona erer. Arterin ikiye ayrılması ile ortaya çıkan artere Arteria 
Cerebri posterior denir. Bunlar sağ ve solda bulunur. Art. Basilaris'-
den sağ ve solda olmak üzere iki taraflı şu dallar çıkar : 

a — Rami ad pontem (Pons ve civar dokuları besleyen arter-
lerdir) 

b — Art. Auditiva Interna (Meatus acusticus internus'da N. 
Acusticus ile beraber gider) 

c — Art. Cerebelli Inferior anterior 
d — Art. Cerebelli superior 
e — Art. Cerebri posterior (Bu arter diğer dalların en büyü-

ğüdür. Art. Basilaris'lerden çıktıktan sonra sağdaki, sağa, 
soldaki sola doğru gider. Sağ ve sol Art. Communicans 
posterior'lar vasıtasiyle Art. Carotis interna'lar ile bir-
leşirler. 

Art. Cerebri Posterior'un Dalları : 

Posterior Medial dallar, 
Posterior choroidal dallar, 
Postero-lateral dallar, 
Anterior-temporal dallar, 
Posterior-temporal dallar, 
Calcarine dallar, 
Parieto-occipital dallar 

2 — Truncus Thyreocervicalis : Bu kök kısa ve kalındır. Art. 
Subclavia'nın ilk kısmının ön tarafından çıkar ve çıkışından biraz 
sonra üç şubeye ayrılır, bunlar aşağıda gösterilmiştir : 

a — Art. Thyroidea inferior 
b — Art. Transversa Scapula 
c — Art. Cervicalis superficialis 
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a — Art. Thyroidea inferior : Bu arter Truncus Thyreocer-
vicalis'den çıktıktan sonra Art. Vertebralis'in önünde olarak yukarı 
doğru gider. Glandula Thyroidea'nın alt kenarına geldiği zaman iki 
dala ayrılır. Bu arter ve yan dalları Tiroid bezinin arka ve alt 
kısımlarını beslerler, karşı tarafın ayni arter ve yan dalları ile Art. 
Thyroidea superior arasında anastomozlar yaparlar. N. Yagus'un 
bir dalı olan N. Recurrens, Art. Thyroidea inferior'un arkasından, 
bazen de önünden geçerek yukarı doğru gider ve ses tellerini sinir-
lendirir. Tiroid bezi ameliyatlarında bunun yaralanmamasına çok 
dikkat edilir. Bu sinirin çift taraflı kesildiği hallerde şahsın sesli 
konuşması mümkün olmaz. 

Art. Thyroidea Inferior'un şubeleri şunlardır : 

Art. Laryııgea inferior, 
Rami Tracheales, 
Rami musculares, 
Rami Oesophagei, 
Art. Cervicalis Ascendens. 

b — Art. Transversa Scapula : Bu arter Truncus Thyreocer-
vicalis'den çıktıktan sonra ilk önce aşağı ve dışa doğru gider, 
M. Scalenus arterior ve N. Phrenicus'u çaprazlar. Bu hizada arter, 
M. Sternocleidomastoideus ile örtülüdür. Bundan sonra Arteria 
Subclavia ve Plexus brachiaîis'i çaprazlar, daha sonra köprücük 
kemiğinin arkasında ve ona paralel olarak seyreder. Bu seyrinde 
M. Sterno cleidomastoideus, M. Subclavius ve komşu adalelere dallar 
verir. Bunlardan başka Art. Transversa scapula'nm Suprasternal 
dalı, Acromial dalı vardır. 

c — Art. Cervicalis superficialis : Bu arter de Truncus 
Thyreocervicalis'den çıktıktan sonra Art. Transversa Scapula'nm 
üst tarafında M. Scalenus anterior ve N. Phrenicus'u çaprazlayarak 
dışa doğru seyreder ve M. Trapezius'un ön kenarına gelince, Ramus 
ascendens ve Ramus descendens olmak üzere çıkan ve inen iki dala 
ayrılır. 

3 — Art. Mammaria. interna : Bu arter Art . Subelavia'nın 
ilk kısmının alt tarafından ayırılır. Bu kısmın tam karşısından 
Truncus Thyreocervicalis çıkar. Art. Mammaria interna daha sonra 
ilk altı kıkırdak kaburganın arkasından geçerek aşağı doğru iner. 
Arter, bu seyrinde Sternum kenarından 1.25 sm. kadar uzakta bulu-
nur. Arter altıncı kaburgalar arası aralık hizasında iki dala ayrılır : 

Art. Musculophrenica 
Art. Epigastrica superior 
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Art. Mammaria Interna'nın dalları : 

a — Art. Pericardiophrenica, 
b — aa. Mediastinales anteriores, 
c — Kami pericardiales, 
d — Rami sternales, 
e — Rami intercostales, 
f — Rami perforantes, 
g — Art. Musculophrenica, 
h — Art. Epigastrica superior. 

Bu son iki arter Art. Mammaria interna'nın uç dallarıdır. 

4 — Trancus Costo cervicalis : Bu arter kökü Art. Subclavia' 
nın üst ve arka kısmından çıkar ve aşağı doğru iner. Bu arterden 
Art. Cervicalis prof unda çıktıktan sonra, Kaburgalar arası arterler-
den en yukarıda olanı olarak seyrine devam eder ve plevranın arka-
sında aşağı doğru bir yol alır ve, birinci ile ikinci kaburgaların boyun 
kısımları önünde Aorta'dan gelen ilk Art. întercostalis ile birleşir. 

5 — Art. Traıısversa Colli : Bu arter bazen Art. Subclavia'nın 
üçüncü kısmından müstakil bir şube olarak çıkar, bazen de Art. 
Cervicalis superficialis ile kombine bir halde çıkar, Sonra aşağı 
scapula'ya doğru iner ve buralarda iki dala ayrılır : 

a — Ramus Ascendens 
b — Ramus Descendens 

Art. Axillaris : Art. Subclavia'nın devamıdır. Koltuk altındaki 
kısmına bu isim verilir. Hudutları şöyledir : Art. Subclavia, birin-
ci kaburganın dış kenarından itibaren Art. Axillaris ismini alır. Art. 
Axillaris, M. Teres major'un tendonunun alt kenarında nihayet bu-
lur. Buradan itibaren Art. Brachialis başlar. Art. Axillaris başlangı-
cında derindedir, nihayetine doğru yüzeye gelir ve fasiya ile deri-
den ibaret bir örtünün altında bulunur. Art. Axillaris seyri üç bö-
lümde mütalaa edilir : 

Birinci bölümde arterin önünde M. Pectoralis major'un klavi-
kürler bölümü vardır. 

Arterin ikinci kısmının önünde M. Pectoralis majör ve M. Pec-
toralis minör vardır. 

Arter üçüncü bölümünde M. Pectoralis minor'un alt kenarın-
dan, M. Teres major'un tendonunun alt kenarına doğru uzanır 
(Şekil — 196, 197). 

Art. Axillaris'in dalları : Arterin üç bölümünden de dallar çı-
kar. 
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Birinci Bölümden çıkan : 
1 — Art. Thoracalis suprema 

İkinci bölümünden çıkanlar : 
2 — Art. Thoraco acromialis 
3 — Art. Thoracalis lateralis (Art. Thoracalis longus), (Art. 

mammaria externa) 

a — Art. axillaris, b — Art. Brachialis, c — Art. Thoraco acromialiB, d — Art. 
Thoracalis lateralis, e — Art. Subscapularis, f — Art. circumflexa scapulae, 

g — Art. Thoracodorsalis, h — Rami Thoracalis lateralis art. 
subscapularis, i — Art. Circumflexa humeri posterior, 

j — Art. Circumflexa anterior. 

Üçüncü bölümünden çıkanlar : 
4 — Art. Subscapularis, bunun iki dalı vardır : 

Art. Circumflexa scapula 
Art. Thoracodorsalis 

42 



5 — Art. Circumflexa humeri posterior 
6 — Art. Circumflexa humeri anterior 

Art. Brachialis : Art. Axillaris, M. Teres majör tendonunun 
alt kenarından sonra Art. Brachialis ismini alır. Buradan sonra ar-
ter kola doğru aşağı seyreder ve dirsek bükümünün 1 sm. kadar 
altında nihayet bulur. Arter bu hizada ikiye ayrılır, bunlardan dış-
takine Art. Radialis, içtekine Art. Ulnaris ismi verilir (Şekil — 197, 
198). 

Art. Brachialis, başlangıç kısmında Humerus'un iç tarafın-
dadır, aşağı doğru indikçe Humerus'un önünde yer alır. Dirsek bü-
kümünde Art. Brachialis, Humerus'un iki Epiondylus'u ortasında 
bulunur (Şekil — 197). 

Art. Brachialis'in Dalları : 
1 — Art. Profunda brachii (Şekil — 198) bu arterin birçok 

dalları vardır : 
— Adaleleri besleyen şubeler 
— Humerus için besleyici dal 
— Ramus ascendens 
— Radial kollateral dal 
— Orta kollateral dal 

2 — Art. ııutricia humeri : Art. Brachialis'in orta kısmından 
çıkar ve humerus kemiği içine girer. 

3 — Art. Collateralis ulnaris superior 
4 — Art. Collateralis ulnaris inferior 
5 — Rami Musculares 

Art. Radialis : Art. Radialis, Art. Brachialis'in iki uç dalın-
dan dışta olanıdır. Bu arter Art. Brachialis'in dirsek bükümünün 
hemen altında yaptığı, bifürkasyondan başlar, Kalibresi Art. Ulna-
ris'den küçüktür. Dirsek bükümünün hemen altından başlayan Art. 
Radialis, buradan aşağı doğru ön kolda, radial kenar boyunca iler-
ler ve bileğe gelir. Burada radius kemiğinin alt ucundaki Sulcus Art. 
Radialis ismi verilen kemikteki oluktan geçer ve bileğin (Carpus) 
dış kenarından arkaya doğru bükülür. Art. Radialis bu gidişinde M. 
Abductor pollicis longus, M. Extensor pollicis longus ve M. Extensor 
pollicis brevis'lerin tendonlarmın altından geçerek, başparmak ile 
işaret parmağı Metacarpus kemikleri arasının üst kenarına gelir. 
En sonunda buradan da öne doğru geçer veArt. Ulnaris'den gelen 
damarlarla birleşerek elin iç yüzünün damar ağını meydana geti-
rir. Art. Radialis'i bileğin önünde, Sulcus Art. Radialis'te hissetmek 
mümkündür. Nabız (Pulsus) a umumiyetle buradan bakılır. 
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(Şekil — 197) Üst 

Ekstremite Arterleri 
I — Art. Thoraco-acro-
mialis, 2 — Art. Thora-
calis lateralis, 3 — Art . 
Axillaris, 4 — Art. Sub-
scapularis, 5 — Art. Cir-
cumflexa scapula, 6 — 
Art. Profunda brachii, 
7 — Art. Collateralis ul-
naris superior, 8 — Art. 
Brachialis, 9 — Art. Cir-
cumflexa humeri ante-
rior, 10 — Art. Circum-
flexa humeri posterior, 
I I — Art. Recurrens ra-
dialis, 12 — Art. Radia-
lis, 13 — Art. Recurrens 
ulnaris dorsalis, 14 — 
Art. Interossea commu-
nis, 15 — Art. Collate-
ralis ulnaris inferilor, 
16 — Art. Interossea 
dorsalis, 17 — Art. in-
terossea volaris, 18 — 
Art. Ulnaris, 19 — Ra-
mus volaris superficialis, 
20 — Art. Principalis 
pollicfc, 21 — Ramus vo-
laris profuııdus, 22 — 
Ramus volaris profun-
dus, 23 — Ramus vola-
ris superficialis, 24, 25, 

26 — Art. Digitales. 



Art. Radialis'in Dalları : Arteria Radialis'in dalları ön kolda, 
bilekte, elde olmak üzere üç bölümde mütalaa edilir. 

Ön kol (Antebrachium) da verdiği dallar : 

— Art. Recurrens Radialis 
— Rami musculares 
— Ramus carpeus volaris 
— Ramus volaris superficialis 

Bilek (Carpus) de verdiği dallar : 

— Ramus carpeus dorsalis, bu arterin de verdiği birçok dallar 
vardır : 
— Dorsal karpal ağ 
— Dorsal metakarpal arterler 
— Superior perforan arterler 
— Inferior perforan arterler 

— Birinci Dorsal Metakarpal Arter 

Elde (Manus) verdiği Dallar : 
— Art. Princeps Pollicis 
— Art. Volaris indicis radialis 
— aae. metacarpeae volares 
— Rami Perforantes 
— Ramus recurrens 

Arcus Volaris Profundus : Bu arteryel Ark, Art. Radialis'in 
terminal kısmı ile Art. Uhıaris'in Ramus Volaris profundus'unun 
anastomoz yapmasından olur. Bu ark metakarpal kemiklerin üst 
uçlarının üst tarafında bulunur. M. Adductor Pollicis obliquus, par-
makların fleksor tendonları ve M. Lumbricales bu arter arkusunun 
üzerini örterler. 

Art. Ulnaris : Bu arter Art. Brachialis'in diğer uç dalı olan 
Art. Radialis'den daha geniştir. Art. Ulnaris, dirsek bükümünün he-
men alt tarafında Art. Brachialis'den çıkar. Eğri olarak aşağı ve içe 
doğru gider ve dirsek ile bilek arasının tam ortasında ön kolun ulnar 
tarafına gelir. Buradan itibaren bileğe doğru ulnar kenarı takip 
ederek iner. Sonradan Os Psiforme'nin radial tarafından Lig Carpi 
Transversum'u çaprazlar ve hemen iki dala ayrılır, bunlar Arcus 
volaris superficialis ile Arcus Volaris profundus'u yaparlar (Şekil 
— 198, 199). 

Art. Ulnaris'in dalları : Art. Ulnaris'in verdiği dallar ön kol-
da, bilekte ve elde olmak üzere üç bölümde mütalâa edilecektir. 
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(Şekil — 198) Dirsek Oynağı 
etrafında anastomoz 

a — Art. Brachialis, b — Arte-
ria profunda braehii, c — Art. 
collateralis ulnaris superior, 
d — Art. collateralis ulnaris 
inferior, e — Kamus collatera-
lis radialis art. braehii profun-
da, f — Kamus collateralis rae-
dia art. brach. profunda, g — 
Art. recurrens radialis, h — 
Art. recurrens ulnaris anterior, 
i — Art. recurrens ulnaris pos-
terior, j — Art. ulnaris, k — 
Art. Kadialis, 1 — a. interossea 
volaris, n — Art. interossea 
dorsalis, o — Art. interossea 

communis. 

Art. Ulnaris'in Ön kolda verdiği dallar : 

1 — Art. Recurrens Ulnaris Anterior : Dirsek oynağının he-
men alt tarafından çıkar, M. Brachialis ile M. Pronator Teres ara-
sından yukarı doğru çıkar. Epicondylus Medialis'in önünde Art. Col-
lateralis ulnaris superior et inferior ile anastomoz yapar. Adaleler 
arasından geçerken bunlara besleyici dallar verir (Şekil — 199). 

2 — Art. Recurrens ulnaris posterior : Bundan evvel söyle-
diğimiz arterden daha kalındır ve onun biraz alt tarafından esas 
arterden çıkar. Arkaya doğru gider ve Epicondylus medialis humeri' 
nin arkasından yukarı çıkar. 

3 — Art. interossea communis : Bu arter Art. Ulnaris'den, 
Tuberosita,s radii'nin hemen alt tarafındaki bölümünden çıkar, 
Membrana interossea'nın üst kenarından arkaya geçer ve iki dala 
ayrılır. Bu arterin uzunluğu 1 sm. kadardır. İki daldan biri Art. 
interossea volaris (Art. inteross. ant.), diğeri Art. interossea dor-
salis (Art. inteross. post) dir. Art. interossea volaris aşağı doğru 
kemikler arası zarın önünden iner, sonradan bu zarı delerek arkaya 
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geçer ve Art. interossea dorsalis ile anastomoz yapar. Bundan sonra 
aşağı inerek el bileğinin sırt tarafına gelir ve orada arter şebekesini 
yapar. 

Art. interossea voloris'in Kami Muscularis, Art. Nutricia, Art. 
Mediana gibi dalları vardır. Art. İnterossea communis'in diğer dalı 
olan Art. înterossea dorsalis (Art. interossea post.) kemikler arası 
zarının üst tarafından arkaya geçer ve burada yüzeyel ve derin ön 
kol adaleleri arasında, aşağıya doğru seyreder. Arter bu seyrinde 
birçok yan dallar verir.Ön kolun alt tarafında Art. interossea volaris 
(Art. interossea ant.) in son kısmı ve el bileği sırtı damar şebekesi 
ile anastomoz yapar. Art. interossea post. çıktığı yere yakın olmak 
üzere Art. recurrens interoossea isminde bir arter verir. Bu arter 
Epicondylus laterais ile olecranon arasında yukarı doğru seyreder 
ve buralarda Art. Profunda brachii'nin orta kollateral dalı, Art. 
Resurrens ulnaris posterior ve Art. Colleteralis ulnaris inferior ile 
anastomoz yapar. 

4 — Rami Musculares : Ön kolun ulnar tarafında bulunan 
kaslara dallar verir. 

Art. Ulnaris'in El bileğinde verdiği dallar : 

5 — Ramus Carpeus Volaris Art. Ulnaris : Küçük olan bu 
damar M. Flexor digitorum profundus'un tendonlannın altından 
geçerek Art. Radialis'ten gelen aynı şekildeki damar ile anastomoz 
yapar. 

6 — Ramus Carpeus dorsalis Art. Ulnaris : Bu damar asıl 
damardan Os Psiforme'nin hemen üstündeki bölümünden çıkar ve 
sonradan arkaya doğru dönerek elin sırtına geçer. Art. Radialis'in 
aynı şekilde dalı ile anastomoz yapar. Beşinci parmağın ulnar tara-
fını besler. 

Art. Ulnaris'in elde verdiği dallar. (Şekil — 199) : 

7 — Ramus Volaris profuııdus Art. Ulnaris : Bu arter elin 
adaleleri arasından geçer, Art. Radialis ile anastomoz yaparak 
Arcus volaris profundus'u tamamlar. 

8 — Arcus volaris superficialis : Bu arkusun konveks tarafı 
aşağı doğrudur ve Art. Ulnaris'in son kısmı bunu yapar. Arkus'un 
tamamlanmasına, buraya gelen diğer arterlerde yardım eder. 

aa. Digitales Volares Communes : Bu arterler arkusdan çı-
karlar ve ikinci, üçüncü ve dördüncü M. Lumbricales'ler üzerinden 
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(Şekiil — 199) Art. Ulnaris ve Art. 
Radialis 

a — Art. Brachialis, b — Art. Radi-
alis, c — Art. Ulnaris, d — Art. in-
terossea communis, e — Art. Inte-
rossea dorsalis, f — Art. interossea 
volaris, g — Art. collateralis ulna-
ris inferior, h — N. Medianus, i — 
N. Ulnaris, j — N. Radialis, k — Art. 
recurrens ulnaris anterior, 1 — Art. 
recurrens ulnaris posterior, m — Ra-
mus carpeus volaris ulnaris, n — Ra-
mus volaris profundus, o — Ramus 
carpeus volaris radialis, p — Ramus 

volaris superfiicialis, r — Arcus 
volaris profundus. 

aşağı doğru inerler, herbir arter bunun karşılığı olan aa. metacar-
peae volares'i alır ve sonra ikiye ayrılarak parmakların arterlerini 
verirler. Bunlara aa. digitales volares propriae ismi verilir. Bu 
arterler işaret, orta, yüzük ve küçük parmağın iki yanlarmda iler-
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lerler ve bu parmakları beslerler, Bunlardan çıkan dallar parmak-
ların sırtına doğru giderek aa. digitales dorsales ile anastomoz 
yaparlar. 

Gövdenin Arterleri 

Gövdenin arterleri Aorta Descendens'den çıkarlar. Aortanm 
kalbden çıkan ve yukarı doğru giden bölümüne Aorta Ascendens 
denir. Bundan sonra Aorta bir kavis yapar, buna Arcus Aorta denir. 
Arcus Aorta'dan baş ve boyun ile üst tarafın damarlarının büyük 
kökleri çıkar. Bunlar daha evvelki bahislerde anlatılmıştır. Arcus 
Aortadan sonra aorta tekrar aşağı doğru bir seyir takip eder, 
Aortaııın bu bölümüne inen Aorta (Aorta Descendens) denir, inen 
Aorta göğüste seyreder, sonra diaphragma'yı geçerek karna girer 
ve 4 üncü Lumbal vertebra hizasında iki büyük şubeye ayrılır. Bun-
lara Art, Iliaca communis denir. Bu arterler sağ ve sol alt tarafın 
kanını temin ederler, inen aortanın göğüsteki bölümüne Aorta 
Thoracalis, karındaki bölümüne de aorta Abdominalis denir. 

Göğüs Aortası - Aorta Thoracalis 

Göğüs aortası, Arcus Aorta'nın bittiği, dördüncü ğöğüs omuru 
alt kenarından başlar ve Hiatus diaphragmaticus'da sona erer. Burası 
12 inci göğüs omuru alt kenarına rastlar. Göğüs aortası başlangıçta 
omurganın sol tarafındadır, sona doğru omurganın önünde bulunur. 
Göğüs aortasınm arka tarafında göğüs omurgası bulunur. Ön ta-
rafında sol Akciğer hilusu, perikard, yemek borusu ve diyafragma 
bulunur. Göğüs aortasmın bir kısım dalları göğüsün duvar bölümüne 
gider, bir kısım dalları da göğüs içindeki organlara gider. Buna 
göre göğüs aortasınm dalları aşağıda gösterilen şekilde bir ayırıma 
tabi tutulur : 

Göğüs Aortasınm Dalları : 

Visseral Dallar 
(Organ dalları) 

Parietal Dallar 
(Duvar dalları) 

Rami Pericardiaci (Perikard dalları) 
aa. Bronchiales (Bronş arterleri) 
aa. Oesophageae (Yemek borusu dalları) 
Rami Mediastinales (Mediyasten dalları) 

aa. Intercostales (Kaburgalar arası atar da-
marlar) 
aa. Subcostales 
a. Phrenica superior 
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— Rami Pericardiaci : Bunlar küçük arterler olup perikardm 
arka yüzünde dağılırlar. 

— aa, Bronchiales : Umumiyetle üç tane bronş arteri vardır. 
Bunlardan bir tanesi sağ, iki tanesi sol bronş arteridir. Fakat bronş 
arterlerinin sayısı, büyüklüğü ve çıktığı yerler değişiktir. Sağ bronş 
arteri birinci aortik interkostal arterden veya üst sol bronş arterin-
den çıkar. Sol bronş arterleri umumiyetle iki tanedir, bazen fazla 
olabilir. Sol bronş arterleri göğüs aortasından çıkarlar. Üst sol 
bronş arteri (Art. Bronchialis sinistra superior) 5 inci göğüs omuru 
hizasından, alt sol bronş arteri (Art. bron<chialis sinistra inferior) 
sol bronşun hemen alt tarafından, göğüs aortasından çıkar. Bronş 
arterleri ait olduğu bronşun arkasından ilerlerler ve bronşların dal-
lara ayrılması ile beraber bunlarda dallara ayrılırlar. Bronş arterle-
ri bronşlara, Akciğerlerin areolar dokusuna, bronş lemfa bezlerine 
ve yemek borusuna kan verirler. 

— aa. Oesophageae (Yemek borusu arterleri) : Bunlar göğüs 
aortasının ön tarafından çıkarlar. Özafagus etrafında bir birleriyle 
anastomoz yaparak aşağı doğru inerler. Özafagus arterleri dört veya 
beş tanedir. Özafagus arterleri üst tarafta Art. Thyreoidea infer.'un 
yemek borusu dalları ile, alt tarafta Art. Phrenica inferior ve Art. 
Gastrica sinistra'nın çıkan dalları ile anastomoz yaparlar. 

— Rami Mediastinales (Mediyasten dalları): Bu dallar pek 
çoktur, ve küçük küçük dallardır, Mediastinum posterior'daki lemfa 
bezleri ve areolar dokunun kan ihtiyacını temin ederler. 

— aa. Intercostales (Kaburgalar arası arterler): Bu arterler 
aortanın arkasından çıkarlar ve umumiyetle dokuz çifttirler. Aorta-
dan çıkan bu interkostal arterler, son dokuz kaburga aralıklarında 
seyrederler, ilk iki kaburgalar arasının kan ihtiyacını temin eden 
üst kaburga arası arteri Art. Subclavia'dan çıkan Truncus Costocer-
vicalis'in bir dalıdır. Aortadan çıkan sağ taraf Art. Intercostalis'leri 
soldakilerden uzundur. Çünkü Aorta sol tarafta bulunur. Sağ ka-
burgalar arası atardamarları omurları çaprazlarlar. Bu gidişlerinde 
ön taraflarında Yemek borusu, Ductus thoracicus ve V. Azygos bulu-
nur. Yine bu seyirlerinde Sağ Akciğer ve Plevra ile örtülüdürler. 
Sol aortik kaburgalar arası damarlar sol akciğer ve plevra ile örtü-
lürdürler. Sol kaburgalar arası atardamarlarından üst ikisini Yüksek 
interkostal vena, geri kalan alt taraftaki interkostal arterleri de 
V. Hemiazygos çaprazlar. Kaburgalar arası arterlerin, kaburgalar 
başı hizasındaki bölümlerinin önünden Truncus sympaticus geçer, 
aşağı tarafta ise N. Splanchnicus majör ve minör bu arterlerin ön 
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tarafından geçerek aşağı doğru gider ve diaphragmayı geçerek karın 
içine girerler, aa. Intercostales, Caput costae hizasında ön ve arka 
dal (Raınus anterior, Ramus Posterior) olmak üzere iki dal verir. 
Ön dal (Ramus anterior) kaburgalar arası aralığında öne doğru 
ilerler. Bu seyrinde N. Intercostalis ve V. Intercostaiis artere arka-
daşlık eder. Vena arterin üst tarafında, sinir alt tarafında bulunur. 
Yalnız birinci kaburga aralığında sinir ilk defa arterin üst tara-
fındadır, sonra alt tarafına geçer. Ön tarafta Ramus anterior, Art. 
mamm. inter.'nın interkostal dalı ile anastomoz yapar. Birinci aortik 
interkostal arter, Truncus costocervicalis'in interkostal dalı ile 
anastomoz yapar ve ikinci interkostal aralığın esas kan ihtiyacını 
temin eder. Alt iki interkostal arter, Art. Subcostalis, Art. Epigast-
rica superior ve aa. lumbales ile anastomoz yapar. 

Ramus anter. Art. Interoostales'den bir çok dallar çıkar. 
Bunlar şunlardır : 
Rami collaterales intercostales 
Rami musculares 
Rami cutaneus laterales 
Rami inanıma ri 

interkostal arterlerin arka dalları (Ramus Posterior) iki ka-
burga boynu arasından arkaya ilerler, bu civardaki adale ve deriye 
besleyici dallar verir. (Ramus spinalis) ismi verilen Med. Spinalis 
dalı Canalis vertebralis içine girerek Med. Spinalis'in zarları ile 
omurları besleyen dallar verir. 
— aa. Subcostales : Bu arterler sağ ve sol tarafta olmak üzere 

son kaburgalar altında seyreder ve ön tarafta Art. Epigastr. 
süper., Al t intercostal arter ve aa. lumbales ile anastomoz ya-
par. Her kaburga altı arterinden, tıpkı Art. intercostalis'lerin 
Ramus posterior'larına benzer, bir Ramus posterior çıkar ve 
ona benzer şekilde bir dağılma gösterir. 

— Art. Phrenica superior : Bu arterler Aorta thoracica'nın en 
son kısmından çıkarlar, sağ ve sol olmak üzere bir çifttir. 
Her iki arter sağ sol diaphragma'nın üst kısımlarının arka bö-
lümlerinde dağılır, Art. musculophrenica ve aa. pericardiophreni-
cae ile anastomoz yapar. 

K A R I N AORTASI ( AORTA ABDOMINALIŞ ) 

Karın aortası, diafragmada mevcut olan (Hiatus diaphragma-
ticus) ismi verilen bir delikten geçtikten sonraki Aorta kısmına 
verilen isimdir. Burası son göğüs vertebrasımn alt kenarına uyar. 

A n k a r a ft»vc 
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Bundan sonra orta hattın hafif sol tarafında olmak üzere aşağı 
doğru iner ve dördüncü Lumbal vertebranın gövdesinin önünde iki 
büyük artere ayrılarak son bulur (Şekil — 200). Aorta abdominalis'in 
bu son iki şubesine Arteria iliaca communis denir. Bunlar sağ ve 
sol alt taraf ile pelvis içindeki organların kan ihtiyacını temin eder-
ler. Aorta abdominalis yukarıdan aşağı doğru indikçe genişliği aza-
lır. Aorta abdominalis'in ön tarafında «Omentum minus», Mide, 
daha aşağıda «V. Lienalis», pankreas, V. Kenalis sinistra, Duodenum, 
Mezanter vardır. Arka tarafında omurların ön tarafmı örten Lig. 
Longitudinale anterior ve V. lumbalis sinistra'lar vardır. Aorta 
abdominalis'in sağ tarafında Y . Azygos, cysterna chyli, ductus tho-
racicus ve crus diaphragmaticus dexter vardır. Bu crus, üst tarafta 
aorta ile V. Cava inferior'u birbirinden ayırır. Aşağı tarafta Aorta 
ile V. Cava inferior birbirine değer. Aorta Abdominalis'in sol ta-
rafında Crus diaphragmaticus sinister ve duodenum'un çıkan par-
çası ile ince bağırsak halkaları vardır. Aortadan çıkan bazı da-
marlar arasında veya bunlarla Aortanm uç dallarından çıkan da-
marlar arasında anastomoz ve kollateral dolaşım vardır. Meselâ : 
Art. Mammaria interna ile Art. epigastrica inferior arasında anas-
tomoz vardır. Art. Mesenterica superior ile Art. Mesenterica anferior 
arasında serbest iştirâk vardır. Art. Mesenterica inferior ile Art. 
Pudenda interna arasında, keza Art. Lumbales ile Art. Hypogastrica 
şubeleri anastomoz yaparlar. 

Aorta Abdominalis'in Balları : 

Karın aortasmdan çıkan dallar üç grup altında tetkik edile-
bilir : 

I — Organlara giden dallar (Visseral dallar) 

Art. Coeiiaca, 

Art. Mesenterica superior, 

Art. Mesenterica inferior, 

Art. Suprareııalis media, 

Art. Kenalis, 

Art. Spermatica interna (Erkeklerde), 

Art. Ovarica (Kadınlarda). 

I I — Paryetal Dallar (Dıvar dalları) 

Art. Phrenica inferior, 

Art. Lumbalis, 

Art. Sacralis media, 
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(Şekil — 200) Aorta Abdominalis ve Dalları 
a — Diaphragma, b — V. Cava inferior, c — Aorta, d — Art. ili. com. 

dexter, e — Art. İliac. com. sinister, f — Sağ böbrek, g — Sol böbrek, 
h — Gland. supra renalis dexter, i — Gland. supra renalis sinister, 

j — Art. coeliaca, k — Art. mesenterica superior, 1 — Art. 
et Vena spermatica interna, n — Art. et vena renales, 

o — Art. mesent. inferior, p — Ureter sinister, r — 
Ureter dexter, s — Art. Phrenica inferior, t — Ven. 

hepatica, v — Özofagus. 

I I I — Son Dalları (Terminal Dallar) 
Art. iliaca communis sinistra, 
Art. iliaca communis dextra. 

Bu dallardan Art. Coeliaca, Art. mesenterica sııper. et inf., ve 
Art. sacralis media tektir. Diğer bütün dallar sağ ve sol olmak 
üzere çifttirler. 
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Art. Coeliaca : Bu kalın bir damar olup, Karın aortasının 
Hiatus Diaphragmaticus'dan çıktıktan sonraki kısmından, ön ta-
raftan çıkar. 1.25 sm. kadar uzunluktadır. Damar bu kısa seyrinde 
yatay olarak gider ve üç büyük dala ayrılır (Şekil — 201, 202) : 

(Şekil — 201) Arteria Coeliaca ve Dalları (Karaciğer yukarı kaldırılmış, 
omentum minus ve omentum majus'un ön yaprağı çıkarılmıştır), 

a — Mide; b — Pilor; c — Safra kesesi; d — Karaciğer sol lobu; e — 
Karaciğer sağ lobu; f — Porta hepatis; g — Aorta Abdominalis; h — 

Arteria eoelîaea; i — Art. Gastro duodenalis; j — Art. lienalis; 
k — Art. Hepatica; 1 — Art. gastrica dextra; m — Art. cystica; 

n — Art. Gastrica sinistra; o — Art. gastro epiploica dextra; 
p — Art. Gastr. epip. sinistra; r — Ductus hepaticus; 

s — Ductus choledocus; t — Ductus cysticus; u — 
Lobus eaudatus; v — Pankreas; y — V. Cav. 

inferior; z — V. Porta. 
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1 — Art. Gastrica sinistra, 
2 — Art. Hepatica, 
3 -— Art. Lienalis. 

Art. Coeliaca, Omentum minus ile örtülüdür. Sağ tarafında Kara-
ciğerin Lobus caudatus'u, sol tarafında Midenin Cardia'sı vardır. Alt 
tarafında Pankreas ve Y . Lienalis bulunur. 

(Şekil — 202) Art. Coeliaca ve Dalları 
1 — Mitle, 2 — Dalak, 3 — Pankreas, 4 — Duodenum, 5 — Pylorus, 6 — 

Art. Mesenterica superior, 7 — Art. Gastro epiploica dextra, 8 — Art. 
Gastro epiploica sinistra, 9 — Art. Lienalis, 10 — Art. Gastrica 

sinistra, 11 — Art. Gastro duodenalis, 12 — Art. Pancreatico 
duodenalls superior, 13 — Aorta abdominalis, 14 — V. Porta, 

15 — V. Lienalits, 16 — Art. Pancreatico duodenalis 
inferior, 17 — Art. Hepatica, 18 — Truncus coeliaeus, 

19 — Art. Gastrica dextra, 20 — Art. gastricae 
breves, 21 — Omentum majus'a giden dallar. 
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1 — Art. Gastrica Sinistra : Bu arter Coeliac arterden çık-
tıktan sonra yukarı ve sola gider. Bu gidişinde Bursa 
Omentalis'in arkasındadır, midenin cardiasına geldiği 
zaman bir çok şubeler verir, bu şubelerden bir kısmı 
yemek borusunu besler ve Aorta'dan gelen yemek borusu 
dalları ile anastomoz yaparlar. Diğer bir kısım dallar 
Midenin Cardiasmı beslerler ve Art. Lienalis'in dalları 
ile anastomoz yaparlar. Bundan sonra Art. Gastrica si-
nistra midenin küçük kurvatürü boyunca Omeııtum 
minus'un iki yaprağı arasında soldan sağa doğru gider. 
Bu seyrinde midenin ön ve arka yüzüne dallar verir ve 
Art. Gastrica dextra ile anastomoz yapar. Art. Gastr. 
sinistra coeliac arter dallarının en küçüğüdür (Şekil — 
201, 202). 

2 — Art. Hepatica : Bu arter coeliac arterden ayrıldıktan 
sonra öne ve sağa doğru bir istikamet alır ve duodenumun 
üst kenarına gelir ve «Foramen epiploicum winslowi» nin 
üst hududunu yapar. Bundan sonra V. Porta'yı önden 
çaprazlayarak Omentum minus'un yaprakları arasına gi-
rer, Porta hepatis'de iki dala ayrılır. Bunlar Art. Hepatica 
dextra ve Art. Hepatica sinistra'dır. Biri sağ Karaciğer 
lobunu, diğeri sol karaciğer lobunu besler. Her iki Kara-
ciğer lobuna yayılan bu arterlerin dallarına, V. Porta ve 
Ductus hepaticus dalları da arkadaşlık eder. Art. hepatica, 
coeliac arter dalları arasında ikinci derecede büyük olanı-
dır. Art. Hepatica'nın omentum minus'un sağ kenarı bo-
yunca seyrinde Canalis Choledocus ve Vena Porta ile 
komşuluğu vardır. Choledoc kanalı arterin sağ tarafında 
ve V. Porta ise arka tarafındadır (Şekil — 201). 

Art. Hepatica'nın dalları şunlardır : 

a — Art. Gastrica dextra, 
b — Art. Gastro duodenalis, 

b1 — Art. Gastroepiploica dextra, 
b2 — Art. Pancreaticoduodenalis superior, 

c — Art. Cystica. 

a — Art. Gastrica Dextra : Bu arter Pylorus'un üst 
tarafında Art. Hepatica'dan çıkar ve pilora doğru 
aşağı iner, sonra sağdan sola doğru midenin küçük 
inhinası boyunca ilerler, buralara dallar verir ve 
Art. Gastrica sinistra ile anastomoz yapar. 20 
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b — Art. Gastroduodenalis : Bu arter, kısa fakat ka-
lıncadır. Pankreas başı ile duodenum'un üst kısmı 
arasında pilora yakın bir yere kadar aşağı iner ve 
duodenum'un alt kenarında ikiye ayrılır : Bunlar 
Art. Gast. epip. dextra ve Art. panc. duod. süper, 
dur. Bu iki dalı vermeden evvel bu arterden çıkan 
küçük dallar midenin pilor bölgesi ve pankreasa 
giderler. 20 

b1 — Art. Gastro epiploica dextra : Bu arter mide-
nin büyük kurvaturu boyunca Omentum 
Majus'un iki yaprağı arasında sağdan sola 
doğru ilerler ve Art. Lienalis'in bir dalı olan 
Art. Gastr. epiplocia sinistra ile anastomoz ya-
par. Bu arterden çıkan dalların bazıları mide-
nin her iki yüzüne yayılır, bir kısmı da Omen-
tum majus'a gider ve Art. Colica media'nm dal-
ları ile anastomoz yapar. 

b" — Art. Pancreaticoduoder alis superior : Bu 
arter duodenum ile pankreas arasından aşağı 
iner, iki organa da besleyici dallar verir. Daha 
sonra Art. Mesenterica superior'un bir dalı 
olan Art. Pancreaticoduodenalis inferior ve 
Art. Lienalis'in bir dalı olan Kami pancreatici 
ile anastomoz yapar. 

c — Art. Cystica : Bu arter çoğukez Art. Hepatica 
dextra'dan çıkar. Aşağıya ve öne doğru, Safra kesesi 
boynu boyunca iner ve iki dala ayrılır. Bir dalı safra 
kesesinin serbest yüzünde, diğer dalı safra kesesinin 
Karaciğere yapışık olduğu yüzünde ilerler. Art. 
Cystica'nın şirürjide ehemmiyeti fazladır. Bu arterin 
bir çok anomalileri olduğundan ameliyatta çok dik-
katli olmak lâzımdır (Şekil — 201). 

3 — Art. Lienalis (Dalak Arteri) : Bu arter coeliac arterin 
üç dalından en büyük olanıdır. Ana arterden çıktıktan 
sonra yatay olarak sola doğru, pankreasın üst kenarını, 
kovalayarak gider. Bu gidişinde alt kısmında V. Ueııalis 
vardır. Arterin önünde Mide, Bursa oınentaîis vardır. Arka 
tarafında sol böbreğin üst kısmı bulunur. Art. Lienalis 
dalak hilus'una yakın yerde, Lig. Phrenicolienalis'in iki 
yaprağı arasında, bir çok şubelere ayrılır. Bu şubelerden 
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bir kısmı doğrudan doğruya dalak dokusu içinde dağılır-
lar. Bir kısmı da yakın organlara giderler. Dalak arterinin 
şubeleri şunlardır : 

a — Rami Pancreatici, 
b — AA. Gastricae breves, 
c — A. Gastroepiploica sinistra. 
a — Rami Pancreatici (Pankreas dalları) : Dalak arterinden 

pankreas'a giden bir çok dallar çıkar. Bunlar pankreas üst kenarı-
nın arkasında seyrederler. Bu şubelerden bir tanesi bazen pek büyük 
olur ve pankreas kuyruğu yakınında Art. Lieııalis'den çıkar ve 
soldan sağa doğru Ductus pankreaticus boyunca gider. Bu artere 
Art. Pancreatica magna ismi verilir. Bu arter dallarının hepsi Art. 
Paııcreatico duodenalis ve Art. Mesenter. superior'un pankreas dal-
ları ile anastomoz yaparlar. 

b — AA. Gastricae breves : Bu arterler 5 - 7 tane olup Art. 
Lienalis'in son kısmından çıkarlar. Lig. Gastro lienalis'in yaprakları 
arasında soldan sağa doğru giderler ve Curvatura ventriculi majör' 
da dağılırlar, Art. Gastrica sinistra ve Art. Gastroepiploica sinist-
ra'nın dalları ile anastomoz yaparlar. 

c — Art. Gastro epiploica Sinistra : Bu arter dalak arterinin 
en büyük şubesidir. Omentum majus'un yaprakları arasında soldan 
sağa doğru gider ve Art. Gastroepiploica dextra ile anastomoz ya-
par. Bu arter seyri esnasında midenin her iki yüzüne giden dallar 
;le Büyük omentumu besleyen dallar verir ve Art. Colica media'nın 
dalları ile anastomoz yapar. 

— Art. Meşenterica Superior : Bu arter Aortanm ön tarafından, 
Art. Coeliaca'nm 1.50 sm. kadar alt tarafından çıkar, Burası bi-
rinci Bel omuruna rastlar. Aortadan çıkış noktasında Art. Mesent. 
superior'u V. Lieııalis ve Pankreas'ın boynu çaprazlar. Bundan 
sonra aşağı ve öne doğru ilerler, Pankreas başının ve Duodenumun 
alt kısmının ön tarafından geçer, Mezanterin iki yaprağı ara-
sından aşağı doğru ilerler, daha sonra sağ Fossa Iliaca'ya gelir 
ve çapı incelerek kendi dallarından biriyle anastomoz yapar 
(Şekil — 203). Art. Mesent. Superior bu gidişinde V. Cava inferior, 
Sağ Ureter, ve M. Psoas Major'un ön taraflarından geçer ve bir 
arkus teşkil eder. Bu arkusun konveksitesi öne aşağı ve sola 
bakar. Çukur tarafı ise sağa yukarı ve arkaya bakar. Bu arter 
Oniki parmak barsağının üst kısmı müstesna bütün ince bar-
sakları, Coecum ve Çıkan kolon ile enine kolonun sağ yarı kısmını 
besler. Arterin sağ tarafında V. Mesent. Superior bulunur. Dal-
ları : 
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(Şekil — 203) Art. Meşen terica superior. 
a — Art. Mesenterica superior, b — Art. Colica metlia, c — Art. Colica 

dextra, d — Art. İleocolica, e •— Art. IntestinalH f — V. mesent. 
superior, g — Panereas. 

a — Art. Pancreatico Duodenalis inferior, 
b — AA. Intestinales, 
c — Art. Ileo colica, 
d — Art. Colica dextra, 
e — Art. Colica media. 
a — Art. Pancreatico duodenalis inferior : Bu arter duodenum 

alt kısmının üst kenarı hizasından, ya asıl arterden, veyahut da onun 
ilk bağırsak şubesinden çıkar. Sağa doğru Pankreas başı ile Duode-
num arasından geçer ve sonra yukarı doğru çıkarak Art. Pancreatico 
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duodenalis superior ile anastomoz yapar. Pankreas başı ve duode-
numun inen ve alt kısmına dallar verir. 

b — A A . Intestinales: Bu arterler Art. Mesenterica superior'un 
konveks tarafından çıkarlar, Jejunum ve Ileuma dağılmak üzere bir 
gidiş gösterirler. Adetleri 12 -15 arasındadır. Bu arterler birbirleri-
ne paralel olarak mezanter yaprakları arasında seyrederler ve her bir 
damar ikiye ayrılarak yanındaki komşu damarla birleşir ve konvek-
sitesi barsağa doğru bakan bir arkus yapar. Arterler her seferinde 
ikiye ayrılarak bu şekilde beşe kadar arkuslar husule getirebilir. Son 
arkustan çıkan düz damarlar bağırsağı çevrelerler ve bağırsak taba-
kaları arasında birçok dallara ayrılırlar (Şekil — 203). 

c — Art. Ileo Colica : Art. Mesent. Superior'un konkav tara-
fının en alt kısmından çıkar. Aşağı ve sağa doğru periton arkasın-
da ilerler ve sağ Fossa iliaca'ya geldiği zaman üst yukarı ve aşağı 
dal olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağı dal Art. Mesent. superior'un son 
kısmı ile, yukarı dal da Art. Colica dextra ile anastomoz yapar. 
Aşağı dal ileocolic kısma geldiği zaman kolona, coecuma, apandix'e 
ve ileuma giden dallar verir. 

d — Art. Colica dextra : Umumiyetle Art. Mesent. superior'un 
konkav kısmının ortasından çıkar. Periton arkasından sağa doğru 
ilerler Art. spermatica interna ve Art. Ovarica ile sağ ureter ve 
sağ Psoas major'un önünden geçer ve çıkan kolonun orta kısmına 
geldiği zaman çıkan ve inen iki dala ayrılır. Çıkan dal Art. Colica 
media ile, inen dal da Art. Ileo colica ile anastomoz yapar. Bu dal-
ların husule getirdiği arkusun konveks tarafından çıkan dallar çıkan 
kolona yayılır (Şekil — 203). 

e — Art. Colica Media : Bu arter Pankreasın hemen alt ta-
rafında Art. Mesent. superior'dan çıkar, aşağı ve öne doğru Mesocolon 
transversum'un yaprakları arasında seyrederek sağ ve sol olmak 
üzere iki dala ayrılır. Sağ dal Art. Colica dextra ile, sol dal ise 
Art. mesent. iııfer.'un bir dalı olan Art. Colica sinistra ile anastomoz 
yapar. Bu arkusdan çıkan dallar Colon Transversuma yayılır. 
— Art. Mesenterica inferior : Bu arter 3 üncü Lomber Vertebra-

mn orta kısmına rastlayan, ve Duodenumun alt kısmına yakın 
olan bir yerde Aortadan çıkar. Arterin çıktığı yer Art. lliaca 
communis'lerin ayrıldığı yerin 3 - 4 sm. kadar yukarısındadır. 
Alt mezanter arteri enine kolonun sol yarısını ve bütün sol taraf 
kolon ile rektumun büyük bir kısmını besler. Peritonun arkasında 
aşağı doğru ilerler, evvelâ Aorta'nın önünde ve sonra sol tara-
fında bulunur. Art. lliaca communis siııistra'yı çaprazlar ve kü-
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çük havsalaya iner. Burada artere Art. Hemorrhoidalis superior 
ismi verilir. Üst Hemorrhoidal arter sigmoid kolonun mezosu 
yaprakları arasında aşağı gider ve rektumun üst kısmında sona 
erer (Şekil — 204). 

Art. Mesenterica Inferior'un Dalları : 
a — Art. Colica Sinistra, 
b — A A . Sigmoideae, 
c — Art. Hemorrhoidalis superior. 

a — Art. Colica Sinistra : Periton arkasında ve M. Psoas 
major'un ön tarafında sola doğru ilerler, kısa bir seyirden sonra 
inen ve çıkan dallara ayrılır. Arterin asıl kısmı veya dalları sol 
ureter ve Vasa Spermatica interna'yı çaprazlar. Çıkan dal sol böb-
reğin önünden geçerek enine kolonun mezosu yaprakları arasında 
Art. Colica media ile anastomoz yaparak sona erer. înen dal Sigmoid 
arterlerden en üstteki ile anastomoz yapar. Anastomozlardan husule 
gelen Arkuslardan çıkan dallar enine kolonun sol kısmı ile inen 
kolonu beslerler. 

b — AA . Sigmoideae : Art. Mesenterica inferior'dan çıkan bu 
arterlerin adedi iki veya üç tane olabilir. Esas arterden ayrıldıktan 
sonra, eğri olarak periton arkasında aşağı ve sola gider bu gidişinde 
M. Psoas majör, Ureter ve Vasa Spermatica interna'ların önünden 
geçer. Üst tarafta Art. Colica sinistra ile alt tarafta Art. Hemorrho-
idalis superior ile anastomoz yapar. aa. Sigmoideae'den çıkan dallar 
inen kolon, Pelvik kolon ve Sigmoid kolonu beslerler. 

c — Art. Hemorrhoidalis Superior : Bu arter Art. Mesent. 
inferior'un devamı olup Sigmoid kolon mezosu yaprakları arasında 
aşağı doğru Pelvise iner. Bu gidişinde Art. et V. iliaca Communis'-
leri çaprazlar. Üçüncü Sakral Vertebra hizasında iki dala ayrılır ve 
rektumun iki tarafında aşağı doğru iner. Anüsün 10-12 sm. kadar 
üst tarafında bir çok küçük dallara ayrılır. Rektumun tabakaları 
arasına dağılan bir çok şubeler verir ve Art. Hypogastrica'nın dalı 
olan Art. Hemorrhoidalis media ve Art. Pudenda interna'nın dalı 
olan Art. Hemorrhoidalis inferior dalları ile anastomoz yapar. 

—- aa. Suprarenaies Mediae : Bu arterlerden herbiri Art. Mesent. 
superior'un karşı tarafından, Aortanın yanlarından çıkarlar. 

Dışa ve hafifçe yukarı doğru giderler, bundan sonra Glandula 
suprarenalis içine girerler. Bu arterler Art. Renalis ve Art. 

Phrenica inferior'un suprarenal dalları ile anastomoz yaparlar. 
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(Şekil — 204) Art . Mesenterica inferior. 
a — Aorta abdominalis, b — Art. Mesent. inferior, c — Art. Colica sinistra, 

d — Art. Sigmoideae, e — Art. Hemorrhoidalis superior, f — A r t 
Mesent. sup., g — Art. colica media. 

— AA. Renales : Sağda ve solda olmak üzere Art. Mesent. Superi-
or'un hemen alt tarafından, Aortanın iki yanından çıkarlar ve 
böbreklere giderler. Böbrek atardamarları iki büyük kök halinde 
birinci ve ikinci bel omurları hizasında Aortadan çıkarlar. Sağ 
taraftaki soldan uzundur, çünkü Aorta orta hattın sol tarafın-
dadır. Sağ Art. Renalis, V. Cava inferior, V. Renalis dextra, 
Pankreas başı ve Oniki parmak Barsağının inen bölümünün 
arkasından geçer. Sol Art. Renalis sağdakinden yüksekte bulu-
nur ve V. Renalis sinistra, pankreas gövdesi ile V. Lienalis'in 
arkasındadır. V. Renalis sinistra'yı V. Mesenterica inferior çap-

62 



razlar. Art. Reııalis'ler Böbrek kapısına gelmeden evvel 4 - 5 dala 
ayrılırlar. Bu dalların çoğu böbrek karadamarı ile ureter ara-
sında bulunurlar. Burada karadamar önde ureter arkadadır. 
Umumiyetle bir veya daha fazla dal ureter arkasında bulunur. 
Böbrek arterlerinden heriki tarafta Alt Suprarenal Dallar çıkar. 
Sık olarak 1 - 2 tane ilâve böbrek arteri bulunabilir ve bunlar 
umumiyetle Aortadan çıkarlar. 

Art. Spermatica İnterna : Bu arterler Testislere kan temin 
ederler. Böbrek arterlerinin biraz altında olmak üzere Aortanm 
ön tarafından çıkarlar. Sağ ve sol olmak üzere iki tanedirler. 
Herbiri eğri olarak aşağı ve dış tarafa doğru periton altında 
seyrederler. Bu arterlerden herbiri eğri olarak Ureter ve Art. 
Iliaca externa'nın alt kısmını çaprazlayarak Aıınulus inguinalis 
Abdominalis'e girerler. Burada birçok dallara ayrılırlar. Bu ar-
terden çıkan dallar Ureter, testis ve testisin zarlarını beslerler. 

Art. Ovarica : Bu arterler erkeklerdeki Art. Spermatica'lara 
karşılık olarak kadınlarda bulunur. Fakat ondan daha kısadır 
ve karından dışarı da çıkmaz. Yumurtalık arterleri Yumurta-
lıkların kan ihtiyacını temin ederler. Çıktıkları yerler Art. Sper-
matica interna'larm aynıdır. 

Art. Phrenica İnferior : Bu arterler Sağ ve Sol olmak üzere 
iki tanedir ve muhtelif yerlerden çıkabilir. Art. Coeliaca'nın 
biraz üst tarafında, Aortanm önünden çıktıkları gibi Art. Renalis'-
lerden birinden de menşe alabilirler. Bundan başka bir kök ha-
linde Aoriadan veyahut da Art. Coeliaca'dan çıkabilirler. Her 
biri eğri olarak yukarı ve dışa doğru, diyafragmanm alt yüzünde 
seyrederler. Soldaki, yemek borusunun arkasından geçer ve 
Hiatus Oesophagei'nin sol tarafından öne doğru gelir. Sağdaki, 
V. Cava İnferior'un arkasından geçer ve diyafragma içinden, 
V. Phrenica inferior'un geçtiği deliğin sağ tarafından ilerler. 
Her iki Arteria Ceııtrum Tendmeum'ıın arka kısmına yakın bir 
yerde iç ve dış dallara ayrılırlar. Her bir arterden ayrıca Üst 
Suprarenal Dallar çıkar, ve bunlar Glandula Suprareııalis'leri 
beslerler (Art . Suprarenalis superior). 

AA . Lumbales : Bu arterler Art. İntercostales'ler gibi Aortanın 
arkasından ve her iki tarafından çıkarlar. Umumiyetle dört 
çifttirler. Aortadan çıktıkları yerler ilk dört bel omuru hizasıdır. 
Bazen beşinci çift de bulunur ve umumiyetle Art. Sacralis Media'-
dan çıkarlar. Art. Lumbaüs'ler bel omurları üzerinde dışa ve 
arkaya doğru giderler. Bu seyirlerinde ön taraflarında Truncus 
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Sympathicus vardır. Daha sonra Processus Transversus verteb-
rae lumbales arasında seyrederek karın duvarına doğru gelirler. 
Bel arterleri, Alt intercostal, subcostal, iliolumbal, Art. Circumf-
lexa ilium profunda ve Art. Epigastrica inferior'lar ile anas-
tomoz yaparlar. Art. Luınbalis'lerin herbirinin Ramus Posterior, 
Ramus Spinalis, Ramus Muscularis olmak üzere dalları vardır. 

— Art. Sacralis Media : Küçük olan bu arter, Aorta bifürkasyo-
nunun biraz üst tarafında olmak üzere, Aortanın arkasından 
çıkar. Dört ve beşinci Bel omuru ile sacrum ve Coccyx ön tara-
fında, orta hatta, aşağı doğru iner ve Glomus Coccygeum'da 
sonlanır. Son beşinci Bel omuru üzerinde Art. İlio lumbalis'in 
bel dalı ile anastomoz yapar. Sacrum'un önünde de Art. Sacralis 
Lateralis'ler ile anastomoz yapar. 

AA . I L IACAE COMMUNES 

Art. lliaca Communis'ler sağ ve sol olmak üzere iki tanedir. 
Aorta Abdominalis, 4. Bel omuru gövdesinin sol tarafında ikiye 
ayrılarak bu arterleri meydana getirir. Art. İliaca Communis'lerin 
uzunluğu 5 sm. kadardır. Aortanın ikiye ayrılarak meydana getirdiği 
Art. lliaca Communis'ler Aortadan çıktıktan sonra aşağı ve dışa 
doğru giderler, 5. Bel omuru ile sacrum arasındaki Cartilago inter 
vertebralis hizasında iki dala ayrılırlar. Bunlardan dışta olana Art. 
lliaca externa, içte olana da Art. lliaca interna (Art. Hypogastrica) 
denir. Bunlardan Art . lliaca externa'lar alt tarafların kanını, Art. 
lliaca internalar da Pelvis içi organları ile Pelvisin kan ihtiyacını te-
min ederler (Şekil — 205, 206). 

Art. lliaca Communis dextra umumiyetle soldakinden daha uzun-
dur. Ön tarafında Periton, ince bağırsaklar, sempatik sinir dalları ve 
ikiye ayrıldığı noktada da Ureter vardır. Arka tarafında iki V. 
lliaca communis'lerin bitimi ve V. Cav. Inferior'un başlangıcı vardır. 
Dış tarafında, yukarıda, V. Cava inferior ve Y . lliaca Communis dex-
tra ile münasebeti vardır. îç tarafında, yukarıda, ise V. lliaca commu-
nis sinistra ile münasebeti vardır. Art. lliaca communis sinistra'nın ön 
tarafında Periton, înce barsaklar, Sempatik sinirlerin dalları, Art. 
Hemorrhoidalis Superior'un dalları vardır. Sol Arterin ikiye ayrıldığı 
yerde Ureter, Art. lliaca communis sinistra'yı çaprazlar. 

Art. lliaca Communis'lerden çıkan küçük dallar Ureterlere ve 
civardaki adalelere kan götürürler. 

— Art. lliaca interna (Art. Hypogastrica) : Art. Hypogastrica, 
Pelvis organları, Pelvis duvarı, Regio Glutea, Genital organlar 
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(Şekil — 205) Pelvis'ih Damarları, 
a — Aorta, b — Art. îliac. com. dext, c — Art. iliaca externa, d — V. 
İliaca dextra, e — Art. Hypogastrica, f — Art. Hemor. inf. g — Art. 
sacralis media, h — Art. Glutea süper, i — Art. Glutea inferior, 

j — Art. Pudenda interna, k — Art. Hemor. med., 1 — Art. 
Vesicalis infer., m — Art. vesicalis süper., n — Ureter, o — 

Ductus deferens. p — Rectum, r — Vesica urinaria, 
s — Prostat. 

ve uyluğun iç yanının kan ihtiyacını temin eder. Uzunluğu 4 sm. 
olup, kısa kalın duvarlı ve Art. iliaca externa'dan küçüktür. 
Art. Hypogastrica, Lumbosacral artiküle.syon hizasında Art. 
iliaca communis'in bifürkasyonundan çıkar. Bundan sonra Fora-
men Ischiadicum majus'un üst kenarına doğru aşağı iner ve bu-
rada ön ve arka olmak üzere iki büyük köke ayrılır. 

Art. Hypogastrica, Fetüste Art. iliaca externa'dan iki kere 
daha büyüktür ve Art. iliaca communis'in direkt devamından 
ibarettir. Bundan çıkan Art. Umblicalis, V. Umblicalis'e dolana-
rak Chorda Umblicalis içinde plasentaya gider. Doğumdan sonra 
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â- f i 
(Şekil — 206) Art. Hypogastrica ve 

Dallan. 
a — Aorta Abdominalis, b — Art. 
İl. Com. Sinlst., c — Art. îl. Com. 
Dext., d — Art . îl. Exter, dext., 
e — Art. Hypogast, dextra, f — 
Vrt. Umblicalis (Foetus da), g — 
Art. obturatoria, h — Art. Epigas. 
inferior, i — Art. sacralis media, 
j — Art. ilio lumbalis, k — Art. 
Sacralis lateralis, 1 — Art. Glutea 
superior, m — Art. Glutea inferior, 

n — Art. Hemorrhoidalis rroedia. 

bu arter tıkanarak Ligamentum Umblicale Laterale halini alır. 
Art. İliaca İnterna (Art. Hypogastrica) nın dalları (Şekil — 205, 
206, 207) : 

a 
b 
c 
d 
e 
f • 
g 

h 
i 

k 
1 

Ön Kökten Çıkanlar : 
Art. Vesicalis superior, 
Art. Vesicalis medialis, 
Art. Vesicalis inferior, 
Art. Hemorrhoidalis media 
Art. Obturatoria, 
Art. Pudenda interna, 
Art. Glutea inferior. 
Kadınlarda : 
Art. Uterina, 
Art. Vaginalis 
Arka Kökten Çıkanlar : 
Art. İlio lumbalis, 
Art. Sacralis lateralis, 

Art. Glutea superior. 

a — Art. Vesicalis Superior : Bu arterden çıkan birçok dallar 
sidik torbasının üst kısmına giderler. Yine bu arterden çıkan 
dallar Ductus Deferens ve Ureteri beslerler. 

b -— Art. Vesicalis medialis : Sidik torbasının fundusunu ve Vesi-
cula« seminales'i besler. 
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(Şekil — 207) Kadın Genital organları Arterleri, 
a — Art. Hypogastrica, b — Art. Uterina, c — Art. Vaginalis, d — Art. 
ovarica, e — Lig. Rotundum, f — Tuba uterina, g — Ovarium, h — 

Fimbria, i — Uterus, j — Vagina. 

c — Art. Vesicalis inferior : Bu arter de sidik torbasına, Vesiculae 
seminaies ve Prostata dallar verir. 

d — Art. Hemorrhoidalis Media : Rektum, Vesiculae seminaies ve 
Prostata dallar verir. 

e — Art. Obturatoria : Bu arter Pelvis dış duvarı üzerinde, öne 
ve aşağı Foramen obturatorium üst kenarına doğru gider ve 
Canalis obturatorius'dan geçerek Pelvis boşluğunu terkeder ve 
ön, arka dallara ayrılır. Pelvis içerisinde Kamus iliacus, Kamus 
vesicalis, Kamus Pubicus gibi dallar verir. Pelvis dışında bu 
arter Foramen obturatorium'un üst kenarında ön ve arka 
dallara ayrılarak bunun duvarını çevreler. 

f — Art. Pudenda interna : Bu arter dış tenasül organlarının kan 
ihtiyacını temin eder. Hernekadar arterin seyri her iki cinste 
aynı ise de kadınlarda erkeklerinkinden küçüktür ve dağılışı 
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biraz farklıdır. Erkekde Art. Pudeııda iııterna'nın dalları şun-
lardır : 

Ramus Muscularis, 
Art. Hemorrhoidalis inferior, 
Art. Periııei, 
Art. Bulbi Urethrae, 
Art. Urethralis, 
Art. Profunda penis, 
Art. Dorsalis penis. 

Kadında Art. Pudeııda interna erkektekine çok benzemekle be-
raber bazı farklar vardır, şöyleki; Art. Perinei, Labia Pudendi'-
yi, Art. Bulbi Urethrae, Bulbus Vestibuli ve Vagina'nın erektil 
dokusunu; Art. Profunda Clitoris, Corpus Cavernosum clitori-
dis'i ve Art. Dorsalis Citoris clitoris'in sırt tarafını besler ve 
Glacs Clitoridis ile Praeputium clitoridis'de sonlanır. 

Art. Glutea inferior : Bu arter başlıca Regio glutea ve uyluğun 
arka kısmını besler. Ar t Hypogastrica'nın ön kökünün iki 
terminal dalından biri olan bu arter diğerinden daha büyük-
tür. Başlıca Regio glutea ve uyluğun arkasına kan verir. M. 
Piriformis ve kuyruk sokumu adaleleri arasından aşağı doğru 
inerek Foramen ischiadicum'un alt kısmından geçer ve Regio 
Glutea'ya gelir. Bundan sonra arter İTrochanter majör ve 
Tuber ischiadicum arasında aşağı iner, bu seyrinde N. Ischi-
adıcus ile beraber gider ve üzeri M. Glııteus maximus ile ör-
tülüdür. Bundan sonra arter uyluğun arka tarafında ilerler 
ve diğer birçok arterlerle anastomoz yapar. Pelvis içerisinde 
geçtiği adalelere, Rectum'a, Prostat, Sidik torbası, Vesiculae 
Seminales'e dallar verir (Şekil — 208). Pelvis Dışında ver-
diği dallar : 

Rami Musculares, geçtiği yerlerdeki adaleleri besler ve 
birçok arterlerle anastomoz yapar. 

Rami Coccygealae, coccyx arkasındaki dokulara, cilde ve 
M. Gluteus maximus'a kan temin eder. 

Art. Comitans ııervi ischiadici, kısa bir mesafede N. Ischi-
adicus ile beraber seyreder ve uyluğun alt kısmına doğru gi-
derek bu civarın kanını temin eder. 

Ramus Anastomoticus, aşağı doğru gider ve Art. Circumf-
lexa medialis et Lateralis ile anastomoz yapar. 



Kamus Articularîs, Kalça oynağı kapsülüne kan verir. 

Kamus cutaneus, Regio glutea'nın cildi ve uyluğun ar-
kasına kan verir. 

Art. Uterin-a : Uterus ve Vaginaya birçok dallar veren bu 
arter, Art. Hypogastrica'nın ön kökünden çıkar ve iç tarafa 
doğru M. Lavetor ani üzerinden seyreder, Cervix uteri'ye doğru 
yaklaşır. Bu kısma 2 sm. mesafede ureteri yukardan ve önden 
çaprazlar ve buna küçük bir dal verir. Uterusun kenarlarına 
geldiği zaman, Lig. Latum'un iki yaprağı arasında, Uterusla 
Tuba Uterina'nın birleştiği yukarı kısma doğru yılankavi bir 
şekilde ilerler. Cervix uteri'ye dallar verir. Diğer dallar Vagina 
üzerinden aşağı doğru iner ve Art. Yaginalis'lerle anastomoz 
yapar, Art. Uterina, uterusun her tarafına ve Lig. Rotundum'a 
dallar verir (Şekil — 207). 

Art. Vaginalis : Bu arter de, Art. Hypogastrica'nın ön kö-
künden çıkar. Vagina üzerinden aşağı iner ve onun mükozasma, 
mesaneye, Rectum'un yakın kısımlarına dallar verir. 

Art. llio Lumbalis : Bu arter, Art. Hypogastrica'nın arka 
kökünün bir dalıdır (Şekil — 208). M. Psoas major'un iç ke-
narının arka tarafında bu arter iki şubeye ayrılır. Bunlardan 
birine Kamus Lumbalis denir, civardaki adaleleri beslediği gibi 
Cauda equina'yı besleyen dal da verir. Diğer dalı Kamus iliacus'-
dur, aşağı doğru inerek iliak bölgenin adale ve kemiklerini 
besler ve Art. Circumflexa ilium profunda, Art. Glutea superior 
ve Art. Circumflexa femorıs lateralıs ile anastomoz yapar. 

Art. Sacralis Lateralis : Üst ve alt olmak üzere umumiyetle 
iki tanedir. Art. Hypogastrica'nın arka kökünden çıkarlar. Art. 
Sacralis Lateralis superior'lar sacrumun sırt tarafındaki adale 
ve deriye dağılır. Art. Sacralis lateralis iııferior'lar da üst arter 
gibi aynı nahiyenin adale ve derisine dallar verir. 

Art. Glutea Superior : Art. Hypogastrica'nın en büyük şube-
sidir ve bu arterin arka kökünün bir devamı gibidir. Bu arter 
kısa olup, arkaya doğru gider ve M. Piriformis'in üst kenarının 
yukarısından, Pelvis'den, dışarı çıkar ve burada Kamus Super-
ficialis ve Kamus Profuııdus olmak üzere ikiye ayrılır. 

Art. İliaca Exterııa : Art. İliaca exterııa, Art. Hypogastrica'dan 
büyüktür. Art iliaca communis'den ayrıldıktan sonra M. Psoas 
major'un iç kenarı boyunca eğri olarak aşağı ve dışa doğru gider. 
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a-

(Şekil — 208) Sağ Femur üst tarafı Ue Kalça arterleri arasında 
Kollateral sirkülasyon, 

a — Aorta abdominalis, b — Art. iliae. com. sinist., c — Art. iliaca exter. 
dext., d — Art. Hypogastrica, e — Art. Femoralis, f — Art. profunda 

femoris, g — Kami perforantes art. profunda femoris, h — Art. genu 
suprema, i — Art. eircumflexa lateralis, j — Art. circumflexa 

femoris medialis, k — Art. epigastriea inferior, 1 — Art. 
sacralis media, n — Art. sacralis lateralis, o — Art. 

circumflexa femoris lateralis, p — Art. circumflexa 
ilium profunda r — Art. iliolumbalis, s — Art. 

glutea superior, t — Art. glutea inferior, v — 
Art. pudenda interna, y — Lig. inguinale 

pouparti. 



Bundan sonra arter Spina iliaca anterior superior ile Symphysis 
ossis pubis arasındaki Lig. Inguinale'nin orta kısmının arkasmdan 
geçerek uyluğa girer. Bu zaman artere Art. Femoralis ismi verilir 
(Şekil — 208, 209). Civardaki lemf bezleri ve M. Psoas major'a 
verdiği birçok küçük dallardan başka bu arterin iki büyük dalı 
vardır : 

a — Art. Epigastrica inferior, 
b — Art. Circumflexa ilii profunda. 

a — Art. Epigastrica inferior : Bu arter Lig. Inguinale'nin 
hemen üst tarafında Art. iliaca externa'dan çıkar. Öne doğru periton 
altında bir inhina yapar ve Annulus inguinalis abdominalis'in iç 
kenarı boyunca yukarı doğru çıkar, ve birçok dallara ayrılır. Bu 
dallar, Alt interkostal arterler, Art. Mammaria interna'nın bir dalı 
olan Art. Epigastrica Superior ile anastomoz yapar. Dalları : 

Art. Spermatica externa, 
Ramus Pubicus, 
Kamus muscularis dir. 

b — Art. Circumflexa Ilii Profunda: Bu arter, Art. Epigastrica 
inferior'un karşı tarafında olmak üzere Art. iliaca externa'nın dış 
tarafından çıkar. Bundan sonra Lig. Inguinale'nin arkasmda, eğri 
olarak, dışa ve yukarı doğru gider. Spina iliaca anterior superior 
hizasında Art. Circumflexa femoris lateralis'in çıkan dalı ile anasto-
moz yapar. Crista iliaca'nın orta kısımlarında arkaya doğru döner 
ve Art. tlio lumbalis, Art. Glutea superior ile anastomoz yapar. 

A L T T A R A F I N A R T E R L E R İ 

Alt tarafın büyük bir kısmının arterleri Art. İliaca externa'nın 
devamı olan Art. Femoralis'den çıkar. Art. iliaca externa, Lig. 
inguinale'den geçtikten sonra Art. Femoralis ismini alır ve bu arter 
M. Popliteus'un alt kenarına kadar devam eder. Bu büyük arterin 
üst kısmına Art. Femoralis, diz arkasına rastlayan alt kısmına da 
Art. Poplitea ismi verilir. Art. Poplitea da Art . Tibialis anterior 
ve Art. Tibialis posterior olmak üzere ikiye ayrılır (Şekil — 210, 
211, 212). 

— Art. Femoralis : Art. Femoralis, Lig. inguinale'nin arkasından 
başlar, burası Spina iliaca anterior superior, Symphysis ossfo 
Pubis arasındaki mesafenin tam ortasına rastlar. Arter bura-
dan uyluğun ön ve iç tarafında olmak üzere aşağı doğru iner. 
Uyluğun 1/3 alt ve 2/3 üst kısmının birleştiği yerden arkaya doğ-
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(Şekil — 209) Lig. Inguinale altından geçen damar, Sinir ve adaleler. 

1 — M. Pectineus, 2 — M. Psoas majör, 3 — M. îliaeus, 4 — Lig. Inguinale 
pouparti, 5 — Spina iliaca Ant. Süper., 6 — Pubiis, 7 — N. cutaneus 

femoris lateralis, 8 — N. Femoralis, 9 — Art. Femoralis, 10 — 
Vena Femoralis, 11 — Annulus femoralis, 12 — Lig. lacunare. 

ru geçer ve buradan sonra Art. Poplitea ismini alır. Arterin ilk 4 
sm. lik bir kısmı V. Femoralis ile beraber, bir fasiya yaprağı için-
de bulunur. Uyluğun 1/3 üst kısmında, arterin bulunduğu yere 
Scarpa üçgeni denir. Uyluğun 1/3 orta kısmında, arterin geçtiği 
yere Hunter kanalı ismi verilir. Lig. inguinale'nin altında arterin 
iç tarafında V. Femoralis dış tarafında N. Femoralis bulunur. 

Art. Femoralis'in Dalları : 

a — Art. Epigastrica Superficialis, 

b — Ar t Circumflexa ilii superficialis, 

c — Art. Pudenda Externa Superficialis, 

d — Art. Pudenda exterııa profunda, 

e — Rami musculares, 
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f — Art. Profuıula Femoris, 
g — Art. Genus suprema. 

a — Art. Epigastrica superficialis : Bu arter Lig. İnguiııale'- , 
nin 1 sm. kadar altında, Art. Femoralis'den çıkar ve bu bağın önün-
den yukarı doğru çıkar, göbek civarında Art. Epigastrica inferior 
dalları ile anastomoz yapar. 

b — Art. Circumflexa ilii superficialis : Bundan evvelki artere 
yakın olarak Art. Femoralis'den çıkar. Fascia lata'yı delerek dışa 
doğru, Lig. tnguinale'ye paralel olarak, gider. Crista iiiaca civarında 
bir çok dallara ayrılır. Buranın cilt, lemf ganglionlarına dallar 
verir ve yakın arterlerle anastomoz yapar. 

c — Art. Pudeııda externa superficialis : Art. Femoralis'in 
iç tarafından, bundan evvelki arterlere yakın bir yerden, çıkar, içe 
doğru seyreder, Lig. Kotundum yahut Funiculus Spermaticus'u çap-
razlar, karnın alt kısmı, erkekte penis ve Scrotum, kadında Labium 
majus'a dallar verir ve Art. Pudenda interna dalları ile anastomoz 
yapar. 

d — Art. Pudenda exterııa profunda : Bundan evvelkilerden 
daha derinde bulunur. îçe doğru seyreder. 

e — Rami Musculares : Civardaki adalelere dallar verir. 

f — Art, Profunda Femoris : Bu arter oldukça kaimdir. Lig. 
tnguinale'nin 2 - 5 sm. alt tarafında, Art. Femoralis'in dış ve arka 
kısmından çıkar, ilk önce Art. Femoralis'in dış tarafında bulunur, 
sonradan Art. Femoralis'in arkasından geçer ve aşağı doğru seyre-
der. Bazen bu arterin son kısmına 4. delici arter ismi verilir ( A r t 
Perforans Quarta). Dalları : 

f , — Art. Circumf»exa femoris medialis, 

f2 — Art. Circumfleva femoris lateralis, 

f ı — aa. Perforantes, 

fı — Rami musculares. 

f ı — Art. Circumflexa femoris medialis : Bu arter Art. 
Femoris profunda'nın iç tarafından çıkar ve Femur'un iç tara-
fında bir dönüş yaparak uyluğun iç üst taraf adaleleri arasın-
dan seyreder, M. Adductor Brevis'in üst kenarında iki dal verir : 
bunlardan bir tanesi yukarı doğru gider, diğeri aşağı doğru gider 
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(Şekil — 210) Art. Femoralis 
ve dalları, arkadan görilniiş. 
a — Art. Femoralis, b — Art. 
Femoralis profunda, c — Art. 
Poplitea, d — Art. Tibialis 
anterior, e — Art. Tibialis 
posterior, f — Art. Peronea. 
g — Art. Plantaris lateralis 
h — Art. Plantaris medialis. 



(Şekil — 311) Art. Femoralis 
ve Dalları, Önden görünüş, 

a — Art. iliaca externa dextra, 
b — Art. Femoralis, c — Art. 
Poplitea, d — Art. Profunda 
femoris, e — Art. Circumflexa 
femoris lateralis, f — Art. 
Tibialis anterior, g — Art. 

Dorsalis pedis. 



ve sonra arkaya doğru giderek Kamus superficialis, Kamus profun-
dus ve Ramus Acetabularis olmak üzere üç dala ayrılır. 

f j — Art. Circumflexa femoris lateralis : Bu arter Art. Pro-
funda femoris'in dış tarafından çıkar ve yatay olarak biraz ilerle-
dikten sonra Ramus Ascendens, Ramus descendens, Ramus trans-
versus olmak üzere dallar verir. 

fa — aa. Perforantes : Bunlar umumiyetle üç tane olup Tendo 
M. Adductor magııus'u delerek uyluğun arka tarafına geçerler (Şe-
kil — 208, 211). Delici Dallar: Birinci (art. Perforans prima), 
İkinc/ı (Art. Perforans secunda), Üçüncü (Art. Perforans Tertia) 
delici arter isimlerini alırlar. 

f, - Rami /Musculares : Art. Profunda Femoris'den birçok 
adalelere giden, birçok sayıda, dallar çıkar. 

g — Art. Genus Suprema : Bu arter, Art. Femoralis'in M. 
Adductor Magnus'un tendonundaki delikten hemen geçmeden ev-
velki kısmından çıkar ve biraz sonra iki dala ayrılır. Dallardan 
birine Ramus Sapheııeus, diğerine Ramus Musculo Articularis ismi 
verilir. 

— Art. Poplitea : Art. Femoralis'in alt kısmına Art. Poplitea denir. 

Bu arter Art. Femoralis'in Fossa Poplitea'daki kısmıdır. 

[Fossa Poplitea : Diz arkasında bulunan çukurluğa verilen 
isimdir. Şekli eşkenar dörtgen biçimindedir. Bunun üst dış 
tarafında Biceps femoris, dış alt tarafında M. Plaııtaris ve M. 
Gratrocnemius'un dış başı bulunur. İç üst tarafında M. 
Semitendiııosus ve M. Semimembranosus ve iç alt tarafında 
M. Gastrocnemius'un iç başı vardır. Tabanında Femur'un 
alt kısmının arka yüzü ve Tibianın üst ucunun arka yüzü 
vardır. Bu çukurda mühim olarak Art. et V. Poplitea, N. 
Tibialis, N. Peroneus communis, V. Saphena parva ve bir-
çok sinirlerle lemf bezleri bulunur.] 

Art. Poplitea, Femur'un 1/3 ortası ile, 1/3 alt kısmının birleş-
tiği yerdeki Adductor Magnus deliğinden başlar, aşağı ve dışa 
doğru Fossa intercondyloidea femoris'e gider ve bundan sonra 
dikey olarak M. Popliteus'un alt kenarına kadar aşağı doğru 
seyreder. Burada Art. Poplitea iki büyük dala ayrılır : Öndekine 
Art. Tibialis anterior, arkadakine Art. Tibialis posterior ismi 
verilir (Şekil — 210, 212). Art. Poplitea'nın dalları : 
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(Şekil — 212) Art. Poplitea, 
Art. Tibialis Posterior ve Art. 

Peronea. 
a — Art. Poplitea, b — N. 
Ischiadicus, c — Art. Tibialis 
posterior, <1 — Art. Peronea, 
e — Tendo calcaneus, f — 
M. Tibialis posterior, g — M. 
Popliteus, h — M. Flexor 
ıligitorum longus, i — M. 
Peroneus brevis, j — Art. 
Tibialis anterior, k — Kamus 
perforans art. peronealis, 1 — 
M. Flexor hallucis longus, m — 
Art. genus infer. medialis, n — 
Art. genus infer. lateralis, o — 
Art. genus süper, media, p — 
Art. Genus süper, lateralis, 

r — aa. surales. 
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a — Rami Musculares superiores, 
b — Rami musculares inferiores (aa. Surales) 
c — Ramus Cutaneus, 
d — aa. Genus superiores, 
e — Art. Genus media, 
f — aa. Genus inferiores. 

a — Rami Musculares Superiores : iki veya üç dal halinde Art. 
Poplitea'nın üst kısmından çıkarlar, birçok adaleleri besledik-
ten sonra Art. Profunda femoris'in son dalıyla anastomoz ya-
parlar. 

b — Rami Musculares inferiores (aa. Surales) : Bunlar iki büyük 
dal halinde diz oynağının karşısına rastlayan Art. Poplitea 
kısmından çıkarlar. Bu civardaki adaleleri beslerler. 

c — Ramus Cutaneus : Bu arterler birçok adette ya esas arterden 
veya onun dallarından çıkarlar. Bacağın arka kısmının deri-
sinde nihayetlenirler. 

d — aa. Genus Superiores : Art. Poplitea'nın iç ve dış tarafından 
çıkarlar, Femur etrafında dönerek diz oynağının ön ve Femur 
lokmalarının üst tarafına gelirler. Içtekine Art. Genus superior 
medialis, dış taraftakine Art. Genus superior lateralis ismi ve-
rilir. 

e — Art. Genus Media : Art. Poplitea'nın diz oynağı arkasına 
rastlayan kısmından çıkan küçük bir arterdir. Oynağın içini 
besler. 

f — aa. Genus inferiores : Art. Poplitealnın M. Gastrocnemftıs 
arkasına rastlayan kısmından çıkarlar, iki tanedirler, içtekine 
Art. Genus inferior medialis, dıştakine Art. Genus inferior 
lateralis ismi verilir. 

Yukarıdan beri söylediğimiz arterler yüzeyel ve derin bir atar-
damar ağı yaparlar (Şekil — 213). 

— Art. Tibialis Anterior : Art. Tibialis anterior, M. Popliteus'un 
alt kenarı hizasında, Art. Poplitea bifürkasyonundan başlar, M. 
Tibialis posterior'un iki başı arasından ve Membrana üıterosseus' 
dan geçerek bacağın ön tarafının derin kısımlarına gelir. Burada 
arter fibula boynunun iç tarafına yakın bir yerde bulunur. Bun-
dan sonra arter kemikler arası zarın ön tarafında aşağı doğru 
iner, yavaş yavaş tibia'ya yaklaşır ve bacağın alt kısımlarında 
bu kemiğin üzerinde bulunur. Bundan sonra daha yüzeyel bir 
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(Şekil — 213) Diz etrafındaki 
Arterler, 

a — Art. Genus suprema, b — 
Art. Circumflexa femoris late-
ralis (Ramus descendens), 
c — Art. Genus suprema (ra-
mus sapheneus), d — Art. 
Genus suprema (Ramus mus-
culoarticularis), e — Art. 
Genus superior medialis, f — 
Art. genus superior lateralis, 
g — Art. Genus inferior late-
ralis h — Art. Genus inferior 
medialis, i — Art. recurrens • 
tibialis anterior, j — Art. \ 
Fibularis, k — Art. Tibialis O 

anterior. 

hal alarak ayak bileği oynağı ön tarafından geçer ve ayak sırtına 
gelir. Burada artere Art. Dorsalis Pedis ismi verilir (Şekil — 211, 
214). Art. Tibialis Anterior'un Dalları : 

a — Art. Recurrens tibialis posterior, 
b — Art. Fibularis, 
c — Art. Recurrens tibialis anterior, 
d — Rami Musculares, 
e — Art. Malleolaris anterior medialis, 
f — Art. Malleolaris anterior lateralis. 

a — Art. Recurrens Tibialis posterior : Her zaman bulunan bir 
arter değildir. Art. Tibialis anterior'un kemikler arası zardan 
geçmeden evvelki kısmından çıkar. M. Popliteus önünden yu-
karı çıkar ve aa. Genus inferiores'le anastomoz yapar. 

b — Art. Fibularis : Bazen Art. Tibialis anterior, bazen de Art. 
Tibialis posterior'dan çıkar. Fibula boynu etrafında dönerek 
dışa doğru gider. 

c — Art. Recurrens tibialis anterior : Bu arter Art. Tibialis ante-
rior'un kemikler arası zardan geçtikten sonraki kısmından 
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çıkar. M. Tibialis anterior içinden yukarı doğru çıkar ve diz 
oynağının ön ve yanlarında birçok dallara ayrılır. Bu civardaki 
diğer arterlerle anastomoz yaparak damar şebekesi husulüne 
yardım eder. 

d — Rami Musculares : Adetleri birçoktur, civardaki adaleleri 
beslerler ve Art. Tibialis posterior ve Art. Peronea'nın dalları 
ile anastomoz yaparlar. 

e — Art. Malleolaris anterior medialis : Ayak bileği oynağının 
5 sm. kadar yukarısından çıkar ve bilek oynağının iç ta-
rafına geldiği zaman birçok küçük dallara ayrılır. Burada 
Art. Tibialis posterior ve Art. plantaris medialis dalları ile 
anastomoz yapar. 

f — Art. Maıleolaris anterior lateralis : Bu arter M. Extensor 
digitorum longus ve M. Peroraeus tertius'un altından geçer, 
bilek oynağının dış tarafına kan temin eder. Ayak bileği 
oynağının iç ve dış tarafında bu arterlerin yaptığı bir damar 
ağı vardır. 

— Art. Dorsalis Pedis : Bu, Art. Tibialis Anterior'un devamıdır, 
Ayak bileği oynağından öne doğru, ayak sırtının tibial tara-
fından, ilerler, Birinci metatars aralığının proksimal tarafında 
ikiye ayrılır (Şekil — 211, 214) : 

Art. Dorsalis Hallucis, 
Ramus Plantaris Profuııdus. 

Art. Dorsalis Pedis'in Dalları : 

a — Art. Tarsea Lateralis, 
b — aa. Tarseae Mediales, 
c — Art. Arcuata, 
d — Art. Dorsalis Hallucis, 
e — Ramus Plantaris profundus. 

a — Art. Tarsea Lateralis : Bu arter Art. Dorsalis pedis'in Os 
Naviculare'yi çaprazladığı hizadan çıkar. Bir arkus halinde 
dışa doğru gider ve Tarsal kemikler üzerinde seyreder. 

b — aa. Tarseae Mediales : Bunlar iki üç tanedirler. Küçük dallar-
dır. Ayağın iç kenarında daha küçük dallara ayrılırlar. 

c — Art. Arcuata : Bu arter Art. Tarsea Lateralis'in biraz ön 
tarafında, Art. Doraîis pedis'den çıkar; Metatarsus kemikleri-
nin tabanı üzerinden geçerek dışa doğru gider ve Art. Tarsea 
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(Şekil — 214) Art. Tibialis Aııterlor 
ve Art . Dorsalis Pedis. 

a — Art. Tibialis anterior, b — Art. 
Dorsalis pedis, c — Art. Malleolaris 
ant. medialis, d — Art. Malleolaris 
ant. lateralis, e — Art. recurrens 
tibialis anterior, f — Art. Genus 
inferior medialis, g — Art. Genus 
inferior lateralis, h — Art. Arcuata, 
i — Art. Tarsea lateralis, j — M. 
peronealis profundus, k — M. Exten-
sor digitorum longus, n — M. Exten-
sor hallucis longus, o — M. Tibialis 
anterior, p — Ramus perforans art. 
peronealis. r — Ramus plantaris 

profundus. 
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Lateralis ve Art. Plantaris Lateralis ile anastomoz yapar. 
Bundan 2, 3, 4 üncü dorsal metatarsal arterler çıkarlar ve her 
biri kendine uyan dorsal interosseal adaleler üzerinden öne 
doğru ilerler. 

d — Art. Dorsalis Hallucis : Bu arter Birinci dorsal interosseal 
adale üzerinde öne doğru ilerler ve Birinci - ikinci ayak par-
makları aralığında iki dal verir. Birinci ve ikinci ayak par-
maklarını besler. 

e — Kamus Plantaris Profundus : Bu arter birinci M. Interosseus 
Dorsalis'in iki başı arasından tabana iner ve Art. Plantaris 
Lateralis'in ucu ile anastomoz yaparak Arcus Plantaris'i mey-
dana getirir. 

— Art. Tibialis Posterior : Art. Poplitea'dan ayrılan bu arter, M. 
Popliteus'un alt kenarı ve Fibula ile Tibia arası mesafenin arka 
tarafından başlar, eğri olarak aşağı doğru iner ve bacağın Tibia 
tarafına doğru yaklaşır ve nihayet tibianın arkasında aşağı doğru 
iner, bacağın alt kısmında Malleolus Medialis ile Processus me-
dialis Tuberositas Calcanei arasında yer alır. Burada arter ikiye 
ayrılır (Şekil — 210, 212, 215, 216): 

Art. Plantaris Medialis 

Art. Plantaris Lateralis 

Art. Tibialis Posterior'un Dalları : 

a — Art. Peronaea 
b — Art. Nutricia Tibiae 
c — Rami Musculares 
d — Art. Malleolaris Posterior medialis 
e — Kamus Communicans 
f — Rami Calcanei mediales 

Son dalları : 

g — Art. Plantaris Medialis 

h — Art. Plantaris Lateralis 

a — Art. Peronaea : Bu arter bacağın derin kısmında ve Fibula 
tarafında bulunur. Musculus Popliteus'un alt kenarının 2, 5 - 3 
sm. kadar aşağısında Art. Tibialis posterior'dan çıkar. Fibulaya 
doğru eğri bir istikamet alır ve bu kemiğin iç kenarı boyunca 
aşağı doğru iner. Art. Peronaea'nın Dalları : 
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e. 

a -

A -

c ~ 
- 1 

a — Art. Plantaris medialis, b — 
Art. Plantaris lateralis, c — M. 
Flexor digitorum brevis, d — Apo-
neurosis plantaris, e — M. Adductor 
hallucis, f — M. Abductor digiti 

(Şekil — 215) Ayak tabanı Arterleri 
(Yüzeyel Görünüş) 

quinti. 

aı — Rami Musculares, 
a2 — Art. Nutricia Fibulae, 
a3 — Ramus Perforans (Membrana interossea'yı delerek 

bacağın ön tarafına geçer). 

aı — Ramus Communicans, 
a-, — Ramus Calcaneus Lateralis. 

b — Art. Nutricia Tibiae : Bu arter vücudda kemikleri besleyen 
arterlerin en büyüğüdür. Art. Tibialis Posterior'un menşeine 
yakın bir yerinden çıkar. 

c — Rami! Musculares : Bacağın derin adalelerine dallar verir. 

d — Art. Malleolaris Posterior Medialis : Küçük bir dal olan bu 
arter Malleolus Tibialis'in etrafında döner ve buradaki arter 
şebekesinde sonlanır. 

e — Ramus Communicans : Bu arter Tibianın alt ucunun 5 sm. 
kadar üst tarafında Tibianın arka tarafını çaprazlar. 

f — Rami Calcanei Mediales : Bunlar birçok adette büyük arter-
lerdir. Art. Tibialis Posterior'un ikiye ayrılmasından hemen 
evvel bu arterden çıkarlar. Topuğun arkasında birçok arter-
lerle anastomoz yaparlar. 
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g — Art. Plantaris Medialis : Bu arter Art. Plaııtaris lateralis'den 
daha küçüktür. Oynağın iç tarafından öne doğru seyreder. 

h — Art. Plantaris Lateralis : Bu arter Art. Plantaris Medialis'den 
çok daha büyüktür, eğri olarak dışa ve öne, 5 inci metatars 
kemiğinin kaidesine doğru seyreder. Bundan sonra içe doğru 
bir seyir takip eder, ve burada Art. Dorsalis Pedis'in Ramus 

(Şekil — 216) Ayak Tabam 
Arterleri (Derin Görünüş) 

a — Kamus plantaris profundus 
(Art . Dorsalis pedis), b — aa. 
Metatarseae plantares, c — Art. 
Plantaris medialis, d — Art. 
Plantaris lateralis, e — Tendo M. 
Flexoris hallueis longus, f — 
Tendo M. Flexoris digitor 

longus. 

Plantaris Profundus'u ile birleşir ve bu suretle Arcus Plantaris'ı 
tamamlar (Şekil — 216). Arcus Plantaris'den adaleler, cilt 
ve diğer dokulara giden birçok dallardan başka esaslı olarak 
aşağıdaki dallar çıkar : 

hı — Rami Perforantes, bunlar üç tanedir. 2 nci, 3 üncü ve 
4 üncü kemikler arası mesafeden yukarı doğru çıkarlar. 

h2 — aa. Metatarseae Plantares, bunlar dört tane olup me-
tatars kemikleri arasından öne doğru seyrederler. Art. 
Princeps Hallueis, Art. Plantaris Lateralis ile Ramus 
Plantaris Profundus'un birleştiği yerden çıkar ve birinci 
parmağın iç tarafına bir dal gönderir. 
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K A R A D A M A R L A R — V E N A E 

Yetişkinde Akciğerlerden, fetus'de plasentadan temizlenerek yani 
COo sini bırakıp oksijen alarak kalbe gelen kan, kalbden çıkan büyük 
atardamar, aorta, ile vücuda yayılır. Arterlerden kan, daha küçük 
arterlere (Arteriola) ve bunlardan da kılcal damarlara dağılır. Kıl-
cal damarlar hücrelere kan içinde bulunan gıda maddelerini ve 02 ini 
taşırlar. Hücrelerden çıkan metabolizma artıkları maddeler ve CO2 
venöz kapiller damarlarda toplanır, bunlar küçük venaları (Venula), 
bunlar da daha büyük karadamarları (Vena) yaparlar. Bütün vena-
lar kapillerlerden kanı kalbe getirirler. Venalar arterlerden daha 
büyük ve adetleri daha fazladır. Bundan dolayı bütün venöz sis-
temin kapasitesi arterlerin kapasitesinden çok fazladır. Buna mu-
kabil pulmoner venöz sistemin kapasitesi pulmoner arterlerin kapa-
sitesinden ancak biraz fazladır. Venalar silindir şeklindedir. Duvarları 
incedir ve içleri boş olduğu zaman kollabe olurlar. Venaların iç 
yüzlerinde yer yer daralmalar vardır. Buraları venalar içinde bulu-
nan kapaklara uyar. Venalar arasında umumiyetle her tarafta 
bir iştirâk vardır. Keza kafa içindeki venöz sinüsler ile boyun ven-
leri arasında anastomozlar vardır. Bunlardan başka Canalis Verteb-
ralis içindeki bütün venalar arasında, Pelvis ve karnın venöz şebe-
keleri arasında geniş anastomozlar vardır. însan vücudundaki ve-
nalar iki gurup içinde toplanabilir : 

1 — Pulmoner venöz gurup, 

2 — Sistemik venöz gurup, Sistemik venöz gurup içinde yüzeyel, 
derin venler ve venöz sinüsler ile V. Porta vardır. V. Porta, karın 
boşluğu içerisinde olup, dalak ve hazım sistemi kanını karaciğer 
içerisine götürür. Yüzeyel venler deri altında ve yüzeyel fasiya yap-
rakları arasında bulunur. Bu venler kara kanı derin venlere götü-
rürler. Derin venalar umumiyetle beraber bulundukları Arteriaların 
sarıldıkları fasiya yaprakları ile örtülüdürler. Derin venalar, Art. Ra-
dialis, Ulnaris, Brachialis, Tibialis, Peronalis gibi küçük arterlere ar-
kadaşlık ediyorlar ise, bir çift halinde bulunurlar, ve herbiri arterin 
bir yanında gider. Bunlara Veııae Comitantes denir. Art. Axillaris, 
Subclavia, Poplitea, Femoralis gibi büyük arterlere arkadaşlık eden 
venalar birer tanedir. Vücudun bazı organlarında bulunan derin vena-
lar Arterlere arkadaşlık etmezler. Kafa içindeki, Canalis vertebralis'-
deki venalar ve Karaciğerdeki V. Hepatica ile kemiklerden kanı geri 
getiren büyük venalar buna misâldir. 

V E N A L A R I N YAP IS I (Şekil — 217) : 

Venalar arterler gibi üç tabakadan yapılmışlardır. 
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1 — Tunîca interna, 
2 — Tunica Media, 
3 — Tunica exteraa. 

Tunica interna endotelyal tabakadır, Tunica Media müsküler 
tabakadır, Tunica externa'da bağ yahut areoler dokudan yapılmış-
tır. Venalar'daki müsküler tabaka Arterlerdeki müsküler tabaka-
dan çok zayıf olup ikisini birbirinden bu hususiyet ayırır. Bazı vena-
larda adale tabakası yoktur. Misâl vermek lâzım gelirse aşağıdaki-
leri zikredebiliriz : 

1 — Plasenta venalarının anne tarafı, 2 — Venöz sinüsler ve 
duramater, piamater venaları, 3 — Retina venaları, 4 — Kemikteki 
Subtantia spongiosa venaları, 5 — Corpora cavernosa'nın venöz 
aralıkları. Söylenilen bu venalarda yalnız internal endotelyal tabaka 
mevcut olup bir veya birçok areolar doku ile takviye edilmişlerdir. 
Vücut içerisindeki venaların çoğunda geri kan akımına mani olmak 
için kapaklar (Valvula) vardır. Valvula'ların konveks tarafları vena 
duvarına, konkav tarafları da Vena'nın lümenine bakarlar. Şekilleri 
semilunardır. Kapaklar birbirleri üzerine karşılıklı binerler. Umu-
miyetle adetleri iki tane, bazen üç ve nadiren de yalnız bir tane 
olabilir. Valvulaların konveks tarafları vena duvarına tutunur. Kalbe 
doğru kanın gitmesine müsaade ederler fakat kanın geriye dönme-
sine mani olurlar. Taraflarda vena kapakları pek çok adette bulu-
nur. Bilhassa alt taraf venalarında kapak pek çoktur. Çünkü kanın 
geri dönüşü çekim kuvvetine karşı olmaktadır. 2 mm. çapından küçük 
venalarda, keza V. Cavalar'da, V. Hepatica'larda, V. Renalis'lerde, 
Uterus ve yumurtalık venalarında kapak yoktur. Beyin, Medulla 
Spinalis venaları, Pulmoner venler, Kemiklerin Substantia Spongiosa 
venleri, V. Umblicalis ve Dalları da kapaklardan mahrumdur. Vena-
ları arterler gibi Vasa Vasorum'lar besler. Venalara da, daha az ol-
makla beraber, arterlerdeki gibi sinirler gelir. 

AKCÎ6ER V E N A L A R I ( V E N A E PULMONALES ) 

Bu Venalar Akciğer alveollerinde kapiller bir ağ halinde baş-
lar ve birbirleriyle birleşerek her lobulusta bir vena husule ge-
tirirler. Bunlar da birbirleriyle birleşerek her Akciğer lobu için 
bir vena kökü meydana getirirler. Buna göre sağ Akciğerde üç, Sol 
Akciğerde iki kök vardır. Sağ Akciğer orta lobu venası aynı Akci-
ğerin üst lobu venası ile birleşerek tek bir kök yaparlar. Netice 
olarak sağ ve sol Akciğerde ikişer tane Akciğer venası meydana 
gelir. 
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Bunlara Venae Pulmonales ismi verilir. Akciğer venaları alve-
ollerde arterialize (Oksijenlenmiş) olan kanı sol atrium'a getirirler. 

Akciğer Venaları şu şekilde isimlendirilir : 

Sağ Üst Akciğer Venası (Vena Pulmonalis dextra superior) 
Sağ Alt Akciğer Venası (Vena Pulmonalis dextra inferior) 
Sol üst Akciğer Venası (Vena pulmonalis sinistra superior) 
Sol Alt Akciğer Venası (Vena pulmonalis sinistra inferior) 

Akciğer Venalarının kapakları yoktur. 

SISTEMİK V E N A L A R 

Sistemik venalar üç grup halinde toplanabilir : 

1 — Kalb venaları, 
2 — V. Cava Superior'a dökülen venalar (Üst taraf, baş, boyun 

ve toraks venaları), 

3 — V. Cava inferior'a dökülen venalar (Alt taraf, Karın «Vena 
porta» ve Pelvis karadamarları), 

a. 

(Şekil — 217) Bir Karadamarın Histolojik yapısı 
a — Tunica intima (interna) 
b — Tunica media 
c — Tunica adventitia (Tunica externa) 

1 — Kalb Venaları (Venae Cordis) (Şekil — 186): 

a — Sinüs Coronarius : Kalb venalarının çoğu Sinüs Coro-
ııarius'a açılır. Bu venöz sinüs Sulcus Coronarius'un arka 
kısmında bulunur. Sol atriumdan gelen kas lifleri ile ör-
tülmüştür. 2,5 sm uzunluğunda, oldukça geniş bir kanal 
halindedir. Sinüs Coronarius sağ atrium'da V. Cav. in-
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ferior deliği ile Foramen Atrioventriculare arasındaki bir 
yerde nihayetlenir. Koroner Sinüs, tam olmayan semilunar 
bir kapak ile kapatılmıştır. Buna Valvula Sinüs coronarii 
Thebesii denir. Sinüs Coronarius'a dökülen venalar şun-
lardır : (1) Vena cordis magna (2) Vena cordis parva, 
(3)Vena cordis media, (4) Vena posterior ventriculi 
sinistri, (5) Vena Obliqua atrii sinistri (Marshalli). îlk 
dört venanın deliklerinde valvula vardır. Vena Obliqua 
atrii sinistri'de kapak yoktur. 

(1) Vena cordis magna : Bu karadamar kalbin tepe-
sinden başlar ve Sulcus longitudinalis anterior'dan 
yukarı doğru çıkar ve kalbin kaidesine gelir. Bundan 
sonra sola dönerek Sulcus Coronarius içinde seyreder 
ve kalbin arkasında Sinüs Coronarius'un sol tara-
fına açılır. Sol atrium ve her iki ventrikülden kollar 
alır. Bunlardan bir tanesi oldukça büyüktür ve kal-
bin sol kenarı boyunca yukarı doğru çıkarak V. 
Cordis magna'ya dökülür. Bu şubeye Vena margina-
lis sinistra ismi verilir. 

(2) Vena Cordis Parva : Bu karadamar sağ atrium 
ile sağ ventrikül arasındaki Sulcus Coronarius'da 
seyreder ve Sinüs Coronarius'un sağ tarafına açılır. 
Bu venaya sağ atrium ve sağ ventrikülün arka tara-
fının kara kanları dökülür. Kalbin sağ kenarındaki 
Vena Marginalis dextra yukarı doğru çıkarak Vena 
cordis parva ile birleşir veya doğrudan doğruya sağ 
atriuma açılır. 

(3) Vena Cordis Media : Kalbin tepesinden başlar ve 
Sulcus Longitudinalis posterior'dan yukarı doğru 
çıkar ve sinüs coronarius'un sağ tarafına yakın bir 
yerde bu sinus'a açılır. 

(4) Vena Posterior Ventriculi sinistri : Bu vena sol 
_ ventrikülün diyafragmatik yüzünde seyreder ve 
sinüs coronarius'a açılır. Fakat bazen V. Cordis 
magna'ya açılabilir. 

(5) Vena obliqua atrii sinistri (Marshalli) : Bu küçük 
bir vena olup sol atriumun arka tarafında eğri ola-
rak aşağı doğru gider ve Siııus coronarius'un sol 
tarafına yakın bir yerde bu sinusa açılır. 



Bunlardan başka kalbde bulunan diğer venalar 
vardır ki bunlar Sinüs coronarius'a açılmazlar. Bu 
venalar aşağıda söylenecektir : 

1 — Vena Cordis anterior : Bunlar üç - dört 
tanedir ve sağ ventrikülün ön taraf kanını toplarlar, 
küçüktürler, topladıkları kara kanı sağ atrium'a 
dökerler. Vena marginalis dextra'da çok defa sağ 
atriuma açıldığından, bu grup içinde de mütalâa 
edilebilir. 

2 — Venae Thebesius (Kalbin en küçük vena-
ları) : Bunlar kalbin adale duvarından çıkan bir 
çok adette küçük venalardır. Bu venalarm bir çoğu 
atriumlara, pek az bir kısmı da ventriküllere açılır. 

BAŞ VE BOYNUN K A R A D A M A R L A R I 

Baş ve boynun karadamarları üç guruba ayrılabilir : 

I — Baş ve Yüzün dış kısmının karadamarları, 
I I — Boyun Karadamarları, 

I I I — (a) Diploe'nin karadamarları, (b) Beynin 
karadamarları ve (c) Duramaterin venöz 
sinusları : 

— Baş ve yüzün dış kısmının karadamarları : Bu grupta aşağıda 
isimleri yazılan Karadamarlar vardır (Şekil — 218) : 

1 — Vena Frontalis, 2 — Vena Supraorbitalis, 3 — Vena 
Aııgularis, 4 — Vena facialis anterior, 5 — Vena temporalis 
superficialis, 6 — Vena maxillaris interna, 7 — Vena facialis 
posterior, 8 — Vena Auricularis posterior, 9 — V. Occipitaiis. 

— Vena Frontalis : Bu karadamar alında, venöz bir ağ halinde 
başlar. Bu ağ ile V. Temporalis superficialis'in alın dalları ara-
sında iştirâk vardır. Bu venöz ağ tek bir kök haline gelmek 
için birbirine yaklaşır ve birbirleriyle birleşir, bu suretle V. 
Frontalis meydana gelir. V. Frontalis bundan sonra karşı ta-
raftaki aynı vena ile parelel olarak orta hatta yakın olarak 
aşağı doğru iner. Her iki vena, Burun kökünde, Arcus Nasalis 
ismi verilen enine bir dal ile birbirleriyle birleşir. Arcus Nasalis 
ismi verilen, burun kökündeki, karadamar burun sathından 
birçok küçük karadamarlar alır. Burun kökünde Vena Fronta-
lis'ler birbirinden ayrılır ve her biri göz çukuru iç köşesinde, 
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(Şekil — 218) Baş ve Boynun Karadamarları 
a — V. Jugularis interna, b — V. Jugularis externa, c — V. Facialis anterior, 
d — V. Occipitalis, e — V. Auricularis posterior, f — V. Jugularis posterior, g — 
V. Jugulariis anterior, h — V. Transversalis colli, i — V. transversalis scapulae, 
j — V. Palpebralis superior, k — V. Labialis inferior, 1 — V. Angularis, m — 
V. Supıa orbitalis, n — V. Temporalis superficialis, o — V. Temporalis media, 

p — V. Maxillaris interna, r — V. Lingualis, s — V. Pharyngea, t — V. 
Thyreoidea superior, v — Vena Frontalis, y — V. Facialils posterior. 

V. Supraorbitalis ile birleşir ve bu suretle V. Aııgularis'i mey-
dana getirirler. Bazen V. Froııtalis'ler tek bir damar halinde 
birbirleriyle birleşirler, sonradan burun kökünde ikiye ayrı-
larak herbiri V. Angularis'i meydana getirirler (Şekil — 218) 
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2 — Vena Supraorbitalis : Bu vena alından başlar, bu hizalarda 
V. Temporalis superficialis'in alın dalı ile birleşir. Bundan 
sonra M. Frontalis'e doğru aşağı iner, göz çukurunun iç köşe-
sinde V. Frontaîis ile birleşerek V. Angularis'i yapar. 

3 — Vena Angularis : Bu vena iki karadamarm birleşmesi ile 
olur. Bunlardan biri V. Frontaîis, diğeri V. Supraorbitalis'dir. 
Aradaki bir çok dalların birleşmesinden dolayı V. Facialis 
anterior ile Sinüs Cavernosus arasında iştiraki temin eder. (Bu 
iştirakten dolayı bu civardaki füronkl'lerin sıkılması flebiti ve 
buradan Sinüs Cavernosus'a kadar bir enfeksiyon ve flebitin 
yayılmasını mucip olabilir. Bundan ötürü V. Angularis, civa-
rındaki çıbanlar sıkılmamalıdır.) 

4 — Vena Facialis Anterior : Bu karadamar burun kökünün ya-
nından başlar ve V. Angularis'in doğrudan doğruya bir deva-
mıdır. Seyri boyunca kıvrıntılar gösterir, Art. Maxillaris 
externa'nın arkasında bulunur. Eğri olarak arkaya ve aşağıya 
iner, yüze ait bir çok adaleleri çaprazladıktan sonra Corpus 
Mandibulae'yi çaprazlar, eğri olarak arkaya geçer, bu gidişin-
de M. Platysma ve Fascia cervicaiis'in altında bulunur. Daha 
sonra V. Facialis posterior ile birleşerek V. Facialis communis'i 
yapar, bu da Art. Carotis externa'yı çaprazlayarak, Os Hyo-
ideus'un alt tarafında, değişik noktalarda olmak üzere V. 
Jugularis interna'ya girer. V. Facialis'de kapak yoktur. V. 
Facialis bir çok vena dalları alır, bunlardan bazıları şunlar-
dır : V. Facialis profunda, V. Palpebralis inferior et superior, 
V. Labialis superior et inferior. 

5 — Vena Temporalis superficialis : Bu damar kafanın tepe ve 
yan tarafında bir karadamar ağı halinde başlar. Bu karadamar 
ağı V. Frontaîis, V. Supraorbitalis ve karşı tarafın aynı da-
marları ile iştiraktedir. Vena ağından çıkan dallar birleşerek 
bir büyük karadamar meydana getirirler, buna V. Temporalis 
media'da katılır, ve sonra da Parotis guddesi içine giren damar 
V. Maxillaris interna ile birleşerek V. Facialis posterior'u mey-
dana getirir. V. Temporalis superficialis'e kulak altı bezi vena-
ları, şakak alt çene oynağı karadamarları, auricula karada-
marları ile yüzdeki V. Facialis transversalis ve diğer bir çok 
venalar açılır. 

6 — Vena maxillaris interna : Bu karadamar kısa bir kök halinde 
olup Art. maxillaris interna'nın ilk kısmına arkadaşlık eder. 
V. maxillaris interna, Plexus pterygoideus ismi verilen venöz 
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ağı teşkil eden venaların toplanmasından husule gelir ve Collum 
mandibulae'nin arkasına doğru gider ve V. Temporalis ile 
birleşerek V. Facialis posterior'u meydana getirir. Plexus 
Pterygoideus ismi verilen venöz ağ oldukça büyüktür. M. 
Temporalis ve M. Pterygoideus externa arasında bulunur. 

7 — V. Facialis Posterior : Bu karadamar V. Temporalis superfi-
cialis ile V. Maxillaris interna'nm birleşmesinden meydana 
gelir, Parotis bezi içinden geçerek aşağı doğru iner, Art. Carotis 
extern'a'nın yüzeyinden ve N. Facialis'ın altından geçer, Ramus 
Mandibulae ile M. Sternocleidomastoideus arasında bulunur. 
Daha sonra 2 dala ayrılır : Öndal, V. Facialis anterior ile 
birleşir ve V. Facialis communis'i yapar; Arka dal, V. Auricu-
laris posterior ile birleşir ve V. Jugularis externa'yı yapar. 

8 — Y. Auricularis Posterior : Bu damar başın üst yan taraf-
larından bir karadamar ağı halinde başlar. Bu ağ V. Occipitalis 
ve V. Temporalis superficialis'in dalları ile iştirâktedir. Bundan 
sonra bir karadamar kolu halinde kulak sayvanı arkasından 
aşağı iner ve V. Facialis posterior'un arka dalı ile birleşerek 
V. Jugularis externa'yı yapar. * 

9 — Y. Occipitalis : Bu karadamar kafanın tepesinin arka tara-
fından bir karadamar ağı halinde başlar, bundan sonra tek 
bir karadamar halini alır ve M. Trapezius'un kafada tutun-
duğu yerden derine geçer, derin boyun ve vertebral venalar 
ile birleşir ve sonunda Y. Jugularis interııa'ya açılır. Bazen 
V. Auricularis posterior ile birleşir ve sonunda V. Jugularis 
externa'ya açılır. 

II — Boyun Karadamarları 

Boyun Karadamarları Baş ve yüzün kullanılmış kara kanını 
boyundan geçirerek kalbe götürülmesini temin ederler. Boyun kara-
damarları şunlardır (Şekil — 219) : 1 — V. Jugularis externa. 
2 — V. Jugularis posterior, 3 — V. Jugularis anterior, 4 — V. 
Jugularis interna, 5 — Y. Vertebralis. 

1 V. Jugularis Externa : Bu karadamar V. Facialis poste-
rior'un arka dalı ile V. Auricularis posterior'un birleşmesinden mey-
dana gelir. Cranium'un dış kısmının büyük bir kısım karakanı ile 
yüzün derin kısmının kara kanını alır. Anglus Mandibulae hizasında 
Parotis bezi içinden başlayan bu karadamar, dikine bir seyir ile 
boyuna gelir. Damarın boyunda seyri, çene köşesinden köprücük ke-
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miği ortasına çekilen bir çizgi yönündedir. V. Jugularis externa, M. 
Scalenus anterior'un dış kısmında veya ön tarafında V. Subclavia'ya 
açılır. Bu damarın çapı değişiktir, bazen çift olarak bulunur. V. 
Jugularis externa'da iki tane kapak vardır. Kapaklardan biri alt 
tarafta, karadamarın V. Subclavia'ya açıldığı yerdedir. Diğer kapak, 
köprücük kemiğinden 4 sm. kadar bir mesafede, üst taraftadır. İki 
kapak arası genişçedir. Bu kapaklar kanın aşağıdan yukarı çıkma-
sına engel olamazlar. V. Jugularis ext«rna, şu damarları alır : V. 
Occipitaiis, V. Jugularis posterior, V. Transversalis colli, V. Transver-
salis scapulae, V. Jugularis anterior; Parotis bezi içinde, bir dal ile, 
V. Jugularis interna ile iştirâk temin eder. 

2 — V. Jugularis posterior : Bu karadamar boyunda, M. Tra-
pezius ile M. Splenius arasında, bulunur. Kafa bölgesinden başlar, 
boynun arka ve üst kısmının deri ve yüzeyel kaslarının karakanmı 
alır ve boynun arka kısmında aşağı doğru iner, ve V. Jugularis 
externa'nın orta kısmında, bu damara açılır. 

3 — V. Jugularis Anterior : Bu karadamar submaxiller böl-
geden gelen bir çok yüzeyel karadamarların birleşmesinden meydana 
gelir ve Cs Hyoideus'a yakın bir yerden başlar. Bundan sonra M. 
Sternocleido mastoideus'un ön kenarı ile orta hat arasında aşağı 
doğru iner. En sonunda V. Jugularis externa'nın son kısmına veyahut 
V. Subclavia'ya açılır. Umumiyetle sağ ve sol olmak üzere iki tane 
V. Jugularis anterior vardır. Bazen yalnız bir tane bulunur. Sternum'-
un hemen üst tarafında, her iki tarafın V. Jugularis'i enine bir kök 
ile birbiriyle iştirâk eder. Buna Venöz Jügüler ark ismi verilir. Buraya 
V. Thyreoidea inferior'dan dallar gelir. V. Jugularis anterior'lar 
V. Jugularis interna'lar ile de iştirâktedir. Bu venalarda kapak yok-
tur. 

4 — V. Jugularis interna : Boynun en büyük karadamarı 
olan bu damar sağ ve sol olmak üzere iki tanedir. Bu venalar beyin, 
yüzün yüzeyel kısımları ve boyundan kara kanı toplarlar. V. Jugularis 
interna, kafa içindeki Sinüs Transversus'un direkt bir devamıdır ve 
kafa tabanında bulunan Foramen Jugulare'nin arka tarafından baş-
lar. Venanın başlangıç kısmı hafif genişçedir. V. Jugularis interna'lar 
boyunda dikey bir istikamette aşağı doğru inerler. Başlangıçta kara-
damar Art. Carotis interna'nın dış tarafındadır, daha sonra Art. 
Carotis Communis'in dış tarafında yer alır. V. Jugularis interna'lar 
boyun kökünde V. Subclavia'lar ile birleşerek V. innominata'ları ya-
parlar. V. Jugularis interna sonlanmadan evvel ikinci bir genişleme 
gösterir. Nervus vagus, V. Jugularis interna ile Art. Carotis Com-
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(Şekil — 219) Boyun Karadamarları (Önden Görünüş) 
a — V. jugularis interna, b — Art. Carotis communis, b' — Art. Carotis externa, 
c — V. Jugularis anterior, d — V. Jugularis externa, e — V. Facialis communis, 
f — V. Facialis anterior, g — V. Transversalis colli, h — V. Thyreoidea inferior, 

i — V. Jugularis externa, k — V. Jugularis externa. 

munis'in arasında ve arkasında bulunur. Sol taraftaki Y. Jugularis 
interna sağ taraftakinden daha küçüktür. V. Jugularis interna'larda, 
sonlandıkları yerin 2.5 sm. kadar üst kısımlarında, bir kapak vardır. 
Sol tarafta Ductus thoracicus ve sağ tarafta Ductus Lymphaticus, 
V. Jugularis interna ile V. Subclavia'larm birleşerek yaptıkları kö-
şeye dökülürler. V. Jugularis interna'lar Sinüs petrosus inferior'lar, 
vv. Linguales, vv. Pharyngeae, V. Thyreoidea, superioris, V. Thyreo-
idea media'ların kanlarını alır (Şekil — 219, 220). 

5 — V. Yertebralis (Şekil — 221): Bu karadamar kafa altı 
üçgende bir çok karadamar dallarının birleşmesinden meydana 
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(Şekil — 220) Vena Cava Superior ve Dallan 
a — V. Cav. Superior, b — V. Subclavia sinistra, c — V. Subclavia dextra, d — 
V. Jugularis interna sinistra, e — V. Jugularis interna dextra, f — Art, innomi-
nata, g — Art. Carotis communis sinistra, h — Art. Carotis communis dextra, 
i — Art. Thyreoidea inferior, j — Trachea, k — N. Vagus, 1 — V. Thyreoidea 

superior, m — Art. Carotis externa siınistra, n — Art. Thyreoidea superior, 
o — V. înnominata dextra, p — V. İıınominata sinistra. 

gelir. Bundan sonra Atlas'ın Processus transversus'unda bulunan 
delikten girer ve aşağı doğru seyreder. Bu gidişinde Art. Vertebralis 
etrafında kesif bir karadamar ağı husule getirir. Boyun vertebraları 
Foramina Transversaria'larınm üst üste gelerek yaptığı kanal içeri-
sinde seyreden bu damar 6. boyun vertebrası Foramen transver-
sarium'undan dışarı çıkar ve boyun kökünde V. Iıınominata'nın 
başlangıcının arka kısmına açılır. Venanın ağzında bir çift kapak 
vardır. V. Vertebralis'in, bir vena vasıtasıyla, kafa içindeki Sinüs 
traıısversus ile bir iştirâki vardır. V. Vertebralis'e V. Vertebralis 
anterior ve V. Cervicalis profunda gibi karadamarlar da açılır. 

I I I — (a) Diploe Karadamarları( Venae Diploicae) : Bu kara-
damarlar kafa kemiklerinin diploe'lerindeki kanallar içinde bulunur. 

95 



lar.Diploe kara damarları, birbirine eşit olmayan aralıklarda cep gibi 
genişlemeler şeklinde kendini gösterir. Bunların duvarları ince olup 
elâstik dokudan bir tabaka üzerinde endotelyumdan ibarettir. Diploe 
venaları, beyin zarı venaları, Duramater sinüsleri ve pericranium 
karadamarları ile iştirâktedir. Umumiyetle dört grup halinde topla-
nırlar : (1) Frontal grup, (2) Ön şakak grubu, (3) Arka şakak 
grubu, (4) Oksipital grup. Son vena diğerlerinin en büyüğüdür. Bu 
vena hem dış tarafa, V. Occipitalis'e, hem de içe Sinüs transversus 
veya Torcular herophili'ye açılır. 

I I I — (b) Beyin Karadamarları : Beyin venalarının kapakları 
yoktur, duvarlarında kas olmadığından çok incedir. Bu karadamarlar 
araknoid zar ve dura mater'in iç tabakasını delerek, kafanın venöz 
sinüslerine açılırlar. Bunları, beyin ve beyincik venaları olmak üzere 
ikiye ayırmak mümkündür. 

Beyin Karadamarları (Venae Cerebri): Bu venalardan bir 
kısmı beyin hemisferlerinin iç kısmının, bir kısmı da dış kısmının 
kara kanını drene ederler. Buna göre beyin karadamarlarmı dış ve iç 
grup olarak ikiye ayırmak uygun olur. 

1 — Beyin Dış Karadamarları (vv. cerebri externae): Bunlar 
üst, orta, alt beyin karadamarları olmak üzere üç tanedir. 

a — Vv. cerebri superiores (Üst Beyin Karadamarları): Bu 
karadamarların adetleri 8 -12 tanedir. Beyin hemisferlerinin üst, dış 
ve iç yüzlerinin kara kanını drene ederler. Bunların çoğu beyin 
Gyrus'ları arasındaki oluklarda, bazıları da oluklar dışında bulunur 
ve Gyrus'ları çaprazlar. Gerek ön ve gerekse arkada bulunan üst 
beyin venalarının hepsi Sinüs sagittalis superior'a açılır. 

b — V. Cerebri Media (Orta beyin karadamarı) : Bu kara-
damar a «Yüzeyel sylvius karadamarı» ismi de verilir. Beyin yarım 
küresi (Hemispherium cerebri) dış yüzünden başlar ve Fissura 
cerebri lateralis boyunca ilerler, Sinüs cavernosus ya da Sinüs Sphe-
noparientalis'de sonlanır. Bu venanın, anastomoz dalları aracılığı ile, 
bir taraftan Sinüs sagittalis superior ve bir taraftan da Sinüs trans-
versus ile iştirâki vardır. 

c — Vv. Cerebri inferiores (Alt Beyin Karadamarları): Bun-
lar bir çok adette küçük karadamarlardır. Beyin kürelerinin alt yüz-
lerinin kara kanını taşırlar. Lobus Froııtalis'in orbital yüzündeki ka-
radamarlar V. Cerebri superior'a ve bunun vasıtası ile de Sinüs Sa-
gittalis superior'a kanlarını dökerler. Lobus temporalis'deki kara-
damarlar V. Cerebri media ve Vena Basalis ile anastomoz yaparlar 
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(Şekil — 221) Baş ve Boynun venöz drenajı, 
a — V. Anonyma, b — V. Jugularis interna, c — V. Jugularis externa, d — V. 
Subclavia, e — V. Vertebralis, f — V. Facialis communis, g — V. Facialis an-
terior, h — V. Cervicalis profunda, i — PIexus pharyngeus, j — PIexus ptery-
goideus, k — V. Ophthalmica inferior, 1 — V. Angularis, m — V. Facialis poste-
rior, n — V. Ophthalmica superior, o — Sinüs transversus, ö — Sinüs rectus, 
p — Sinüs occipitaiis, r — Sinüs sagittalis inferior, s — Sinüs petrosus superior, 
t — Sinüs petrosus ilnferior, u — Foramen pariatale, v — Venae diploicae, y — 

Sinüs sagittalis superior, x — V. Supraorbitalis, z — V. Frontalis. 
1 — Fissura orbitalis superior, 2 — Fissura orbitalis inferior, 3 — Foramen 
ovale, 4 — Foramen spinosum, 5 — Foramen lacerum, 6 — Canalis caroticus, 

7 — Foramen jugulare, 8 — Canalis hypoglossi, 9 — Canalis condyloideus, 
10 — Foramen mastoideum. 

A — Ventriculus lateralis (Pars centralis), B — Cornu anterior, C — Cornu 
posterior, D — Cornu inferior, E — Ventriculus tertius, F — Foramen 

interventriculare (Monro), G — Aquaductus Cerebri Sylvii, 
H — Ventriculus quartus. 



ve Sinüs cavernosus, Sinüs sphenoparietalis, Sinüs petrosus superior 
ile iştirâktedirler. 

2 — Beyin İç Karadamarları (vv. Cerebri mternae): Bunlar 
iki tanedir. Bu venaları anlayabilmek için kendilerini yapan iki ka-
radamardan bahsetmek lâzımdır : Bunlar Vena terminalis (Vena 
Corporis striati) ve V. Choroidea'dır. V. Terminalis, Thalamus ile 
Corpus striatum arasındaki oluktan başlar ve bu iki beyin parçasın-
dan bir çok karadamarlar alır ve sonra Vena Clıoroidea ile birleşe-
rek V. Cerebri interna'lardan birini yapar. V. Choroidea, Plexus 
choroideus boyunca seyreder, Hippocampus, Fornix ve Corpus 
callosum'dan bir çok venalar alır. 

Vena Cerebri interna, V. Terminalis ile V. Choroidea'nın birleş-
mesinden olur. Bu iki venanın birleşmesi Foramen interventriculare'-
ye yakın bir yerde olur. Her iki taraf V. Cerebri interna'ları, üçüncü 
karıncığın Tela Choroidea'sının yaprakları arasında birbirine paralel 
olarak arkaya doğru gider ve Splenium corpus callosi'nin altında 
birbiri ile birleşerek V. Cerebri magna'yı yaparlar. 

V. Cerebri Magna (Beyin büyük Karadamarı) Galeni : Bu 
karadamar yukarıda söylendiği gibi iki V. Cerebri interna'nın birleş-
mesinden meydana gelir. Kısa ve ortada bulunan bir karadamar 
köküdür. Splenium corpus callosi etrafında arkaya ve yukarıya doğru 
bükülür ve Sinüs recti'nin ön kısmında sona erer. 

Beyincik Karadamarları (vv. Cerebelli) : Beyincik karadamar-
ları Beyincik sathında bulunurlar, iki grup halinde toplanırlar: 1 — 
Üst Beyincik karadamarları (vv. Cerebelli superiores) : Bunların 
bir kısmı içde, bir kısmı dışta bulunurlar, Sinüs rectus, V. Cerebri 
interna, Sinüs petrosus ve Sinüs transversus'da sonlanırlar. 2 — 
Alt Beyincik Karadamarları (vv. Cerebelli Inferiores) : Bu kara-
damarlar Sinüs transversus, Sinüs petrosus superior, Sinüs occipi-
talis'lerde sona ererler. 

I I I — (c) Dura Mater'in Venöz Sinüsleri (Sinüs Durae 
Matris): Dura Mater sinüsleri Dura mater'in iki yaprağı arasında 
meydana gelmiş birer karadamar kanalıdırlar. Bunlar beynin kara 
kanını drene ederler. Sinüslerin içini «Endothelium» örter ve bu, 
venaların içini örten «Endothelium» ile temadi eder. Sinüslerde ka-
pak yoktur. Dura mater sinüsleri iki grupta toplanır : 

A — Üst - Arka sinüsler (Postero - Superior) : Bunlar kafa-
nın üst ve arka tarafında bulunurlar. Bu grupta aşağıda isimleri 
yazılı sinüsler vardır : 
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1 — Sinüs sagittalis superior, 
2 — Sinüs sagittalis inferior, 
3 — Sinüs rectus, 
4 — Sinüs transversus (iki tanedir), 
5 — Sinüs occipitalis, 

B — Ön - Alt sinüsler (Antero - inferior) : Bunlar kafanın ta-
banında bulunurlar. Bu grupta aşağıda isimleri yazılı sinüsler var-
dır: 

6 — Sinüs Cavernosus (iki tanedir), 
7 — Sinüs intercavernosi (iki tanedir), 
8 — Sinüs petrosus superior (iki tanedir), 
9 — Sinüs petrosus inferior (İki tanedir), 

10 — Plexus Basilaris. 

1 — Sinüs Sagittalis Superior : Bu sinüs kafanın tepesinde 
bulunur. Foramen coecum'dan başlar, önden arkaya doğru gider. Sağ 
veya sol (Umumiyetle sağ) Sinüs transversus ile devam eder. Sinüs 
sagittalis superior, Falx cerebri'nin konveks kenarında bulunur. Ön-
den arkaya gidişinde Os Frontale'nin iç yüzünde ve orta hattaki bir 
oluktan, iki taraf Os Parietale'nin üst kenarlarının birleştiği yerden 
ve kafa kemiğindeki Eminentia cruciata'nın üst kısmından geçerek 
Protuberentia occipitalis interna'ya gelir ve burada ya sağa veya 
sola dönerek Sinüs transversus ile devam eder. Sagital sinüsün kesiti 
üçgen şeklindedir. Ön tarafta dardır, arkaya doğru genişler (Şekil 
— 222). Sinüsün iç yüzünün arka taraflarında V. Cerebri superior'-
ların sinusa açıldığı delikler vardır. Bu vena deliklerinin ağızlarında 
bir çok fibröz bandlar vardır. Bunlara Chordae VVillisii denir. Keza 
sinüsün iç yüzünde venöz lakünlerin delikleri vardır. Venöz lakünler 
Sinüs sagittalis superior'a yakın dura mater kısımlarında bulunur 
ve her bir tarafta umumiyetle üçer tanedir. Beyin hemisferlerinin 
dış yüzündeki bir çok karadamarldar bu venöz lakünlere açılır. Venöz 
lakünlerin içinde Corpus Pacchionini ismi verilen çıkıntılar da vardır. 
Bunlar alttan lakünlerin içine çıkmış araknoid zara ait granülas-
yonlardır. Sinüs sagittalis superior'a V. Cerebri superior'lar, Diploe'-
den gelen karadamarlar, Sutura sagittalis'in arka kısmına yakın 
yerden de Pericranium'dan gelen venalar açılır. Sinüs sagittalis 
superior ile burun, baş derisi ve diploe venaları arasında bir çok 
istirâkler vardır. 

2 — Sinüs Sagittalis inferior : Bu sinüs Falx Cerebri'nin ser-
best kenarının arka yarısı içinde bulunur. Silindirik şekildedir. Arkaya 
doğru gittikçe genişliği artar ve Sinüs rectus'ta sona erer. Falx 
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cerebri'den bir çok karadamarlar alır. Bu sinüse bazen beyin yarım 
küreleri iç yüzünden de venalar gelebilir. 

3 — Sinüs Rectus : Bu sinüs Falx cerebri ile Tentorium cere-
belli'nin birleştiği yerdedir. Kesiti üçgen şeklindedir. Arkaya doğru 
gittikçe genişliği artar. Bu sinüs, Sinüs sagittalis inferior'un sonun-
dan, Sinüs sagittalis superior'un devamı olan, Sinüs transversus'a-
doğru aşağı ve arkaya gider. Sinüs rectus, Sinüs sagittalis inferior'-
dan başka, Vena cerebri magna (Galenii) ve w . Cerebelli superiores'i 
alır (Şekil — 222). 

(Şekil — 222) Duramater Sinüsleri, Kafanın Sagital Kesiti 
a — Sinüs transversus, b — Confluens sinium (Torcular Herophili), c — Sinüs 
sagittalis superior, d — V. Cerebri magna Galeni, e — Sinüs sagittalis inferior, 
f — Sinüs rectus, g — Tentorium cerebelli sinistra, h — Tentorium cerebelli 

dextra (Kesilmiş), i — Sinüs occipitaiis, j — Sinüs petrosus superior, 
k — Sinüs petrosus inferior, 1 — Plexus basilaris. 

4 — Sinüs Transversus : Sinüsler içerisinde en geniş olanlar-
dan biridir. Kafa kemiği içi yüzündeki Protuberantia occipitaiis inter-
na'dan başlarlar, sağ ve sol olmak üzere iki tanedir. Umumiyetle sağ-
daki Sinüs Sagittalis superior'un bir devamıdır, diğeri ise Sinüs 
Rectus'un devamıdır. Her iki taraftaki Sinüs transversus'lar dışa 
ve öne doğru, kamburluğu yukarı bakan hafif bir inhina çizerek, 
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Şakak kemiğinin Pars petrosa'sı kaidesine doğru seyrederler. Sinüs-
ler bu gidişlerinde Tentorium Cerebelli'nin yapıştığı yer içerisinde-
dir. Bundan sonra sinüsler Tentorium Cerebilli'den ayrılarak aşağı 
ve içe doğru bir kavis çizerek Foramen Jugulare'ye varırlar. Burada 
V. Jugularis interna'da sona ererler. Sinüs transversus'lar Sinüs 
petrosus superior'lardan kan alırlar. Bundan başka Pericranium'dan 
gelen venalarla iştirâk eder, ayrıca V. Cerebri inferior ve vv. Cerebel-
!i inferiores ve bazen de Diploe'den karadamarlar alır. Bazen Sinüs 
petrosquamosus denilen bir sinüs bulunur, bu sinüs Şakak Kemiğinin 
Kaya parçası ile Squama'sının birleştiği yerden arkaya doğru gider, 
Ve sinüs transversus'a açılır. 

5 — Sinüs Occipitalis : Bu sinüs umumiyetle tektir, bazen iki 
tane olur. Falx cerebelli'nin yapıştığı yer içinde bulunur. Kafa si-
nüsleri içinde en küçüğüdür. Sinüs occipitalis, Foramen magnum 
etrafında bulunan bir çok venöz küçük kanallarla başlar ve Confluens 
sinuum (Herophili) da sonlanır. 

Confluens Sinuum (Torcular Herophili) : Burası bir çok si-
nüslerin birleştiği geniş bir yerdir (Şekil — 222). Buraya Sinüs 
sagittalis superior, Sinüs rectus, Sinüs occipitalis ve iki tarafın 
geniş olan Sinüs transversus'ları açılır. Bu birleşekteki kan cerya-
nının çoğu sağ taraf Sinüs transversus'una doğrudur. 

6 — Sinüs Cavernosus : Bu sinüs içerisinde birbirini kesen 
flamanlar bulunduğundan sinüse retiküler bir manzara verirler. Bun-
dan dolayı da cavernöz sinüs ismi verilmiştir. Cavernöz sinüsler 
Fissura orbitalis superior'dan Şakak kemiğinin Pars Petrosa'sının 
tepesine uzanır, Corpus ossis sphenoidale'nin her iki yanında bulu-
nur. Her biri Sinüs Petrosus'ların arkasına açılır. Sinüs cavernosus 
içinde Art. Carotis interna, Plexus caroticum, Nervus abducens, 
Nervus oculomotorius, Nervus Trochlearis, Nervus Ophthalmicus ve 
Nervus Maxillaris bulunur. Bütün bu strüktürler kan ceryanından 
sinüsü döşeyen bir zar ile ayrılmışlardır. Sinüs cavernosus, V. 
Ophthalmica superior, bazı beyin karadamarları ve küçük olan 
Sinüs spheno - parietalis'lerin kanını alır. Her iki sinüs birbirleriyle 
ön ve arka entercavernöz sinüsler vasıtasıyle iştirâk ederler. Bu 
sinüslerin Sinüs transversus, V. Jugularis interna, Plexus venosus 
pterygoidei, V. Angularis'ler ile de iştirâkleri vardır. 

V. Ophthalmica'lar üst ve alt olmak üzere iki tanedir. Bu kara-
damarların kapakları yoktur. 
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V. Ophthalmica superior : Orbitanın iç köşesinden başlar önde 
V. Angularis ile iştiraktedir, arka tarafta Sinüs Cavernosus'da sona 
erer. 

V. Ophthalmica inferior : Bu karadamar orbitanın taban ve 
iç duvarının ön tarafında bulunan bir karadamar ağı halinde başlar. 
Orbitanın alt kısmında arkaya doğru gider ve iki dala ayrılır. Bun-
lardan biri Plexus venosus pterygoideus diğeri de Sinüs cavernosus 
ile birleşir. 

7 — Sinııs Intercavernosi : Ön ve arka olmak üzere iki tane 
olan bu sinüsler her iki taraftaki Sinüs Cavernosus'ları birbiri ile 
birleştirir. Öndeki hipofiz guddesinin önünden, arkadaki de arka-
sından geçer. 

8 — Sinüs Petrosus Superior : Dar ve küçük olan bu sinüs, 
Sinüs cavernosus ile Sinüs transversus'u birbirine birleştirir. Beyin-
cikten, beyinden ve Cavum typani'den karadamarlar alır. Sinüs 
Cavernosus'un arka kısmından başlayan bu sinüs Tentorium cere-
belli'nin yapışık kenarı içinde ve Sulcus petrosus superior'da dışa 
ve arkaya doğru gider, Sinüs transversus ile birleşir. 

9 — Siııus Petrosus inferior : Bu sinüs Sulcus petrosus infe-
rior'da bulunur. Sinüs Cavernosus'un arka ve alt tarafından başlar, 
Foramen Jugulare'nin ön tarafından geçerek V. Jugularis interna'da 
sonlanır. Bu sinüs V. Auditiva interna'ları, Medulla oblongata, Pons 
ve Cerebellum'un alt yüzünden gelen venaları alır. 

10 — Plexus Basilaris : Bu plexus Kafa kemiğinin Pars basi-
laris'i üstünde iki dura mater yaprağı arasında bulunan ve birbiri 
içine girmiş venöz kanallardan ibarettir. Bu venöz ağ Sinüs Petrosus 
inferior'ları birbirine birleştirir. Ayrıca ön vertebral venöz ağ ile 
de iştiraktedir (Şekil — 223). 

Venae Emissariae : Emissar venalar Kafa duvarından geçen 
ve kafa içindeki sinüslerle kafanın dışındaki venaları birbirine bir-
leştiren karadamarlardır. Bunlardan bazıları daima mevcuttur, bazı-
ları da arasıra bulunurlar (Şekil — 221). 

Üst Taraf ve Toraks Venaları 

Üst taraftaki venalar : 
1 — Yüzeyel, 
2 — Derin, olmak üzere iki grupta toplanırlar. 

Yüzeyel ve derin karadamarlar birbirleriyle sık sık anastomozlar 
yaparlar. Yüzeyel olan karadamarların çoğu, insanların çoğunda deri 
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(Şekil — 223) Kafa Tabanı Vena Sinusları 
a — Sinüs transversus, b — Sinüs sagittalis superior, c — Sinüs rectus'un so-
nu, d — Sinüs occipitalis, e — Sinüs petrosus superiior, f — Sinüs cavernosus 
g — Sinüs petrosus inferior, h — Art. meningea media, i — Plexus basilaris, 
j — Art. Carotis interna, k — Vena Ophthalmica süper., 1 — Bulbus oculi, m — 

M. Levator palpebrae, n — M. Rectus superior, o — Infundibulum, 
p — Sinüs circularis. 
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altında görülür. Bilhassa zayıf insanlarda bu venalar kalın olarak 
görünürler. Damar içi iğneler (Enjeksiyon) çoğu kez üst tarafın bu 
yüzeyel karadamarlarından yapılır. Yüzeyel karadamarlar, yüzeyel 
fasiyanın iki yaprağı arasında ve deri altında bulunurlar. Derin ve-
nalar arterlerin Venae comitantes'i olarak bu arterlerle beraber sey-
rederler. Gerek yüzeyel ve gerekse derin karadamarlarda kapaklar 
vardır. Derin venalarda, yüzeyel karadamarlardakinden daha çok 
fazla kapak vardır. 

1 — Üst Tarafın Yüzeyel Venaları : 

Üst tarafın yüzeyel karadamarları şunlardır : 

a — Digital venalar (Parmak venaları), 
b — Metacarpal venalar (El tarağı venaları), 
c — Vena Cephalica, 
d — Vena basilica, 
e — Vena mediana antebraclıii. 

a — Digital Venalar (vv. Digitales) : Dorsal ve volar olmak 
üzere iki gruptur. Parmağın sırt (Dorsal) karadamarları, parmak-
ların her iki yanından geçerler ve birbirleri ile eğri bir takım dallar 
ile iştirâkde bulunurlar (Şekil — 224). Birbirlerine yakın parmak-
ların venaları parmakların kaidelerinde birleşerek üç tane Eltarağı 
Sırtı Karadamarlarmı yaparlar. Bunlarda elin sırtındaki bir kara-
damar şebekesinde nihayet bulurlar. Bu karadamar ağının radial 
kısmı, işaret parmağının dorsal ve radial tarafındaki digital venae 
ve başparmağın dorsal digital venaları ile birleşir ve yukarı doğru 
giderek Vena Cephalica'yı yaparlar (Şekil — 224). El sırtı Kara-
damar ağının ulnar kısmı, küçük parmağın Dorsal digital venalarm-
dan ulnar tarafta olanını alır ve yukarı doğru giderek Vena basilica'yı 
yapar. 

Her parmağın Volar digital venaları, Dorsal digital venalar ile 
birleşirler. Bu venalar kanlarını Thenar ve Hypothenar bölgesindeki 
karadamar ağlarına boşaltırlar ve el bileğini çaprazlarlar. 

b — Metacarpal Venalar (vv. Metacarpales) : Parmak vena-
larının birbirine yakın olanlarının birleşmesi ile olur. El sırtında üç 
tane Dorsal metacarpal vena vardır (Şekil — 224). 

c — Vena Cephalica : El sırtındaki venöz ağın radyal tara-
fından başlar, ön kolun radyal kenarının etrafında dönerek yukarı 
gider. Bu gidişinde volar ve dorsal yüzlerden dallar alır. Dirseğin ön 
kısmının alt taraflında Vena Cephalica'dan Vena Mediana cubiti 
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isimli karadamar çıkar, bu vena ön kolun derin karadamarlarmdan 
dallar alır ve dirseği çaprazlayarak Vena basilica ile birleşir (Şekil 
— 225). V. Cephalica daha sonra M. Brachioradialis ile M. Biceps 
Brachii arasındaki oluktan ve dirseğin önünden yukarı doğru çıkar. 
Kolun 1/3 yukarı kısmında M. Pectoralis majör ile M. Deltoideus 
arasından geçer, fasiyayı delerek derine girer, Art. Axillaris'i çapraz-
lar ve Köprücük kemiğinin hemen altında V. Axillaris'de sonlanır. 
Bazen Clavicula'nın önünden inen bir karadamar vasıtası ile bununla 
V. Jugularis externa arasında bir iştirâk olur. 

(Şekil — 224) El Sırtı Karadamarları 
a — V. Cephalica, b — V. Basilica, c — El Sırtı Venöz şebekesi, d 

Metakarpal Karadamarlar, e — Karadamar arkusu. 
— Dorsal 
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(Şekil — 225) Üst Tarafın 
Yüzeyel Karadamarları 

a — V. Cephalica, b — V. Ba-
silica, e — V. Mediana cubiti, 
d — V. Mediana antebrachii, 
e — V. Cephalica, f — V. Cep-
halica accessoria, g — N. Cu-
taneus antebrachii lateralis. 



V. Cephalica Accessoria : Bu vena ya ön kolun arka kısmındaki 
küçük bir ağdan, ya da elin sırtındaki venöz ağın ulnar kısmından 
çıkar ve dirseğin altında V. cephalica ile birleşir. 

d — Vena Basilica : Bu karadamar el sırtı venöz ağının ul-
nar kısmından başlar, ön kolun arka yüzünde yukarı doğru çıkar, 
dirseğin altında öne kıvrılarak ön kolun ön yüzüne geçer. Bu kısmın-
da V. Mediaııa cubiti ile birleşir. M. Pronator teres ile M. Biceps 
brachü arasındaki oluktan eğrilemesine yukarı çıkar, M. teres ma-
jor'un alt kenarında V. Brachialis ile birleşir ve V. Axillaris'i mey-
dana getirir. 

e — V. Mediana Aııtebrachü : Elin volar yüzündeki venöz 
ağın kanını drene eder. Ön kolun ön yüzünün ulnar tarafından yu-
karı çıkar ve V. Basilica ya da, Vena Mediana cubiti'de sona erer. 
Bazı kimselerde bu karadamar iki dala ayrılır. Bunlardan biri dir-
seğin altında V. Basilica'da, diğeri de V. Cephalica'da sona erer. 

Ön kolun yüzeyel venlerinde değişiklikler pek çoktur. V. Medi-
ana cubiti Y şeklinde ayrılabilir : Bunlardan biri V. Cephalica, di-
ğeri de V. Basilica'ya dökülür. Bu zaman bunlara V.Cephalica me-
diana ve V. Basilica Mediana ismi verilir. Bazı kimselerde V. Basili-
ca, V. Cephalica'dan daha büyük olabilir. 

2 — Üst Tarafın Derin Venaları : 

Üst tarafın derin karadamarları Venae Comitantes tipindedir, 
yani arterlerle beraber seyreder. Umumiyetle çifttirler ve herbiri ar-
terin bir tarafında bulunur. Derin venaların bu çift gidişlerinde bir-
birleriyle enine birleşmeleri vardır. 

Elin Derin Karadamarları : Elin volar kısmında bulunan ar-
teriyel Arcus Volaris superficialis ile Arcus Volaris profundus'dan 
her birinin bir çift Venae comitantes'i vardır. Bunlara Arcus veno-
sus volaris superficialis ve Arcus venosus volaris profundus denir. 
Bunlar arteryel Arcus'un dallarının karşılığı olan venaları alırlar. 
Bu venöz arcuslara w . Digitales volares communes, vv. Digitales 
volares propriae, vv. Metacarpeae volares'in kanları gelir. 

vv. Metacarpeae Dorsales, w . Metacarpeae volares'den delici 
dallar alır ve bunlar vv. Radiales ile bilek sırtındaki yüzeyel kara-
damarlarda sonlanırlar. 

Ön kolun derin venaları : vv. Radiales ile vv. Ulnares'dir. Bun-
lar Art. Radialis ile Art. Ulnaris'in Venae comitantes'idirler. Bu ve-
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nalar derin ve yüzeyel volar venöz arcus'un kara kanını alır ve arter-
ler gibi bir istikamette yukarı giderler. Keza bu venalar dirseğin 
önünde birbirleriyle birleşerek vv. Brachiales'i yaparlar (Şekil — 
226). 

(Şekil — 226) Üst Tarafın 
Derin Karadamarları 

a — Venae Braehiales, b — V. 
Radialis ile V. Ulnaris ara-
sında anastomoz, c — V. Inte-
rosseus, d — Venae ulnares, 
e — Venae radiales, f — V. 

Cephalica, g — Art. 
Brachialis. 

vv. Brachiales : Ar t Brachialis'in iki yanında bulunurlar. Ar-
terin dallarının karşılığı olan venaları alırlar. M. Subscapularis'in 
alt kenarında Vena axillaris ile birleşirler (Şekil — 226, 227). Derin 
Venalar birbirleriyle ve yüzeyel venalar ile anastomoz yaparlar. 

V. Axillaris : Bu karadamar M. Teres major'un alt kenarına 
yakın bir yerde, V. Basilica ile V. Brachialis'in birleştiği yerden baş-
lar ve birinci kaburganın dış kenarında sonlanır, burada V. Subc-
lavia olur. V. Axillaris, Art Axillaris'in dallarının karşılığı olan ve-
nalardan başka, son kısmına doğru V. Cephalica'yı alır. V. Axillaris, 
Art. Axillaris'in iç tarafında bulunur. V. Axillaris'de bir çift kapak 
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vardır. V. Axillaris ile Art. Axillaris arasında sinirler vardır (Şe-
kil — 227). 

(Şekii — 227) Sağ Koltuk çukuru Karadamarları (Önden görünüş) 
a — V. Axillaris, b — V. Brachialis, c — V. Basilica, d — V. Cephalica, 

e — V. Circumflexa anterior, f — N. Medianus, g — N. Musculo cuta-
neus, h — Art. axillaris, i — V. Subscapularis, j — V. Costa axil-

laris, k — M. Pectoralis minör, 1 — M. Latilssimus dorsi, 
m — M. Subscapularis, n — N. Medianus, o — M. Cora-

co brachialis, p — M. Deltoideus. 

V. Subclavia : Bu vena V. Axillaris'in devamıdır. Birinci ka-
burganın dış kenarından başlar, Köprücük kemiğinin sternal ucuna 
kadar gider, bur ada V. Jugularis interna ile birleşerek V. Innomina-
ta'yı yapar Önünde Köprücük kemiği, arkasında ve yukarısında 
Art. Subclavia vardır. V. Subclavia birinci kaburga üzerindeki bir 
olukta oturur. Arter ile ikisi arasında M. Scalenus vardır. Venanın 
bitimine yakın bir yerinde bir çift kapak vardır (Şekil — 228). Bu 
venaya V. Jugularis externa, bazen V. Jugularis anterior dökülür. 
Sol tarafta V. Subclavia ile V. Jugularis interna'nın yaptığı köşede 
V. Subclavia sinistra'ya Ductus Thoracicus, sağ tarafta yine iki 
venanın yaptığı köşede V. Subclavia dextra'ya Ductus lymphaticus 
dexter açılır. 
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TORAKS (GÖĞÜS) V E N A L A R I 

V. Anonyma (Vena Iıınominata) : Boyun kökünün sağ ve sol 
tarafında bulunan büyük birer karadamar köküdür. Bu vena V. Ju-
gularis interna ile V. Subclavia'nın birleşmesinden olur. Kapakları 
yoktur (Şekil — 228). 

V. Anonyma dextra : 2,5 sm. uzunluğunda kısa bir karada-
mardır. Köprücük kemiğinin sternal ucunun arkasından başlar, di-
kine olarak aşağı iner, Sterııum'un sağ kenarına yakın birinci kı-
kırdak kaburganın altında sol taraftaki V. Anonyma sinistra ile bir-
leşerek V. Cava superior'u meydana getirir. V. Anonyma dextra, 
Art. Anonyma dextra'nm ön ve sağ tarafında bulunur. Bu vena Vena 
vertebralis dextra, V. Mammaria interna dextra, V. Thyreoidea infe-
rior dextra ve bazen de birinci enterkostal mesafeden bir karadamar 
alır. 

V. Anonyma sinistra : Sol taraf Köprücük kemiğinin sternal 
ucunun arka tarafından başlar, eğri olarak aşağı ve sağa doğru 
gider, Manubrium sterni'nin arkasından geçer ve birinci kıkırdak ka-
burganın sternal ucu hizasında V. Anonyma dextra ile birleşerek 
V. Cava superior'u yapar. Uzunluğu sağdakinden fazla olup 6 sm. 
dir. Bu karadamarın arkasında Arcus Aorta'dan çıkan üç tane bü-
yük arter(Art. Anonyma, Art. Carot. Com. Sinistra, Art. Subclavia 
sinistra) ile N. Vagus ve N. Phrenöcus bulunur. V. Anonyma sinistra, 
Trachea'nın önünde yer alır. Bu venaya V. Vertebralis sinistra, V. 
Mammaria interna sinistra, V. Thyreoidea inferior sinistra ve V. In-
tercostalis suprema sinistra dökülür. 

w . Mammariae Internae : Bu venalar Art. Mammaria inter-
na'ların alt yan kısımlarının Venae Comitantes'idirler ve bu arterin 
dallarının karşılığı olan venaları alırlar. Bir tek vena haline geldik-
ten sonra aynı taraf Vena Anonyma'sına dökülürler. V. Phrenica 
superior, V. Mammaria interna'ya dökülür. 

vv. Thyreoideae inferiores : Glandula Thyreoidea üzerinde bulu-
nan venöz ağdan çıkar, iki, çok defa üç, yahut dört tanedir, w . Thy-
reoideae mediae ve w . Thyreoideae inferiores ile iştirakleri vardır. Bu 
venalar Trachea önünde bir ağ yaparlar, sonra bu ağdan sağ ve sol 
V. Thyreoidea inferior'lar çıkar. V. Thyreoidea inferior sinister aşağı 
iner ve sol V. Anonyma ile birleşir. V. Thyreoidea inferior dexter, 
sağ V. Anonyma'ya açılır. Bu venalar yemek borusu, trakea ve gırt-
lağın alt venalarını alır. w . Thyreoideae inferiores'de kapak vardır. 

V. Intercostalis Suprema : Sağ ve sol olmak üzere iki tarafın 
üst üç, ya da dört kaburgalar arası kara kanını drene ederler. V. 
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Intercostalis suprema dextra, aşağı doğru gider ve Vena Azygos'a 
açılır. V. Intercostalis suprema sinistra Aorta Arcus'unu çaprazlar 
ve V. Anonyma sinistra'ya açılır. Bu karadamar sol V. Bronchialis'i, 
bazen V. Phrenica superior sinistra'yı alır. 

V. Cava Superior : iki taraf V. Anonyma'sının birleşmesi ile 
meydana gelir. Uzunluğu 7 sm. kadardır. Vücudun üst kısmının 
kara kanını drene eder. Sağ birinci kıkırdak kaburganın sternum'a 
yakın kısmından başlar, birinci ve ikinci kaburgalar aralığının ar-
kasından aşağı iner, ve Atrium dextrum'un üst kısmına açılır. Bu-
rası sağ üçüncü kıkırdak kaburganın üst kenarına uyar. V. Cava 
superior'un alt yarısı Pericardium içindedir. Karadamar seyrinde 
kamburluğu sağa bakan bir kavis çizer. 

V. Azygos (Vena Azygos majör) : Bu vena I inci, yada I I nci 
Vertebra Lumbalis hizasından, V. Lumbalis ascendens ismi verilen 
bir dal ile, bazen de V. Renalis dexter'den gelen bir dal, yahut V. 
Cava iııferior'dan gelen bir dal ile başlar. Diyafragmadaki Hiatus 
Aorticus'dan göğüse girer, Columna vertebralis'in sağ tarafından 
yukarı çıkar, dördüncü sırt omuru hizasında, Akciğer hilusu üze-
rinden geçerek, öne kavis yapar ve V. Cava superior'un Pericar-
diuma girmesinden hemen evvel bu karadamara açılır. Bu karada-
mara sağ taraf Subcostal ve intercostal venaları, V. Intercostalis 
suprema, V. Hemiazygos, Yemek borusu venaları, Mediastinum ve 
Pericardium venaları açılır. 

V. Hemiazgos (Vena Azygos minör inferior) : V. Lumbalis as-
cendens sinistra veya V. Renalis sinistra'dan başlar, sol diyafragma 
krüsünden göğse girer. Bundan sonra dokuzuncu sırt omuru hiza-
sına kadar, omurganın sol yanında yukarı çıkar, burada Aorta, 
Özofagus ve Ductus Thoracius'un arkasından omurgayı çaprazlar 
ve V. Azygos'da sonlanır. V. Hemiazygos, alt dört veya beş kabur-
galar arası karadamarlarını, soldaki Subkostal venayı ve yemek bo-
rusu ile Mediastinum'un bazı karadamarlarını alır. 

V. Hemiazygos Accessoria (Vena Azygos minör superior): 
Üst üç interkostal mesafenin altındaki sol taraf enterkostal venaları 
birleşerek bir vena kökü yaparlar, bu vena 8 inci sırt omurunu çap-
razlayarak V. Azygos'a dökülür. 

w . Bronchiales : Büyük bronşların venöz kanını, keza Akci-
ğer hilus'undaki dokuların venöz kanını sağ tarafta V. Azygos'a 
getirirler, soldakiler ise V. Intercostalis suprema sinistra veya V. He-
miazygos accessoria'ya getirirler. 

111 



°7. 

(Şekil — 228) Vena 
Cava Superior, Vena 
Cava inferior, Vena 

Azygos ve Vena 
Hemiazygos. 

a — V. Cav. inferior, 
b — V. Cav. Superior, 
c — V. Jugularis interna, 
d — Aorta, e, f — V. 
İliaca externa, g, h — 
Böbrekler, 3 — V. Lum-
balis ascendens, j — V. 
Subclavia, k — V. Rena-
lis, 1 — V. Spermatica 
sinistra, m — V. mam-
maria interna, n — V. 
Intercostalis suprema, 
o — V. Thyreoidea infe-
rior, p — V. Sacralis 
media, r — V. Hypog-
astrica, s — V. îliaca 
(ircumflexa profunda, 
t — Glandula suprare-
nalis, u — Vena supra-
renalis, ü — V. Sperma-
tica dextra, v — V. 
Hemiazygos, v — V. 
Azygos, x — V. Jugula-
ris externa, y — Venae 
intercostales, z — V. 

Jugularis anterior. 
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COLUMNA VERTEBRALÎS K A R A D A M A R L A R I 

Columna Vertebralis, Medulla spinalis zarları ve omurgaya ya-
kın adalelerin kanlarını drene eden venalar, omurga boyunca uzanan 
geniş bir venöz ağ yaparlar. Bu venöz ağ (Plexus venosus) Canalis 
Vertebralis'in içinde veya dışında olduğuna göre iki grupta toplanır : 

1 — Plexus venosi vertebrales externi 

2 — Plexus venosi vertebrales interni 

Bu iki venöz ağ grubu birbirleriyle sıkı bir şekilde anastomoz 
yaparlar. Canalis vertebralis içinde bulunan Plexus venosi verteb-
rales interni, Medulla spinalis'in ön tarafında bulunursa Plexus ve-
nosi vertebrales interni anteriores, arka tarafında bulunursa Plexus 
venosi vertebales interni posteriores adını alır. Dış venöz ağda ya 
omurların gövdelerinin önünde bulunur, buna Plexus venosi verteb-
rales externi anteriores denir, ya da Laminaların, omur çıkıntıları-
nın arkasında bulunur, bunlara da Plexus venosi vertebrales ex-
terni posteriores denir. Bu venöz ağlar Vena intervertebralis'lere 
açılırlar. 

vv. Basivertebraies : Bu venalar kafadaki diploe venalarına 
benzer şekilde Corpus vertebra'lar içindeki kanallar içinde bulunur-
lar. Corpus vertebra'ların arka yüzlerindeki küçük deliklerden dışarı 
çıkarlar. Bu venalar Plexus venosi vertebrales externi anteriores ve 
Plexus venosi vertebrales interni anteriores ile iştiraktedirler. 

vv. Intervertebrales : Bu venalar Foramina ântervertebrales' 
den N. Spinaİis'ler ile beraber çıkar, Medulla spinalis'den venalar 
alır, Plexus venosi vertebrales interni et externi'yi drene eder. 

Bu venalar V. Intercostalis, V. Lumbalis ve V. Sacralis latera-
lis'lerde sonlanırlar. Deliklerinde kapak vardır. 

w . Spinales (Diken ilik venaları) : Bu venalar Pia mater'de 
bulunurlar ve küçük, yılankavi venöz bir ağ yaparlar. Belli başlı ola-
rak, Fissura mediana medulla spinalis'den çıkarlar. Bu Plexus veno-
sus da : 

1 — iki tane median Longitudinal vena vardır. Bunlardan biri 
Fissura mediana'nın ön tarafında bulunur. Diğeri Sul-
cus Medianus posterior'un arkasında bulunur. 

2 — Dört tane lateral logitudinal vena vardır. Bunlar sinir 
köklerinin arkasında seyrederler. Venae intervertebrales'-
de sonlanırlar. Kafanın kaidesine yakın bir yerde bunlar 
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birleşirler ve iki veya üç venöz kök yaparlar, bunların Vena 
Vertebralis'ler ile iştirâki vardır. Sonra Venae cerebelli 
inferiores, yahut Sinııs petrosus inferior'larda sona erer. 
Vena cava sistemi ile Columııa vertebralis venöz sistemi 
birbirine paralel olarak çalışır. Vena cava sistemi içine 
opak madde verilirse bu omurganın venöz sistemi içinde 
görülür. 

A L T TARAF , K A R I N VE PELVIS K A R A D A M A R L A R I 

Alt taraf karadamarları üst taraftakiler gibi, yüzeyel ve derin 
olmak üzere iki grupta toplanır. Yüzeyel olan venalar, derinin altın-
da, yüzeyel fasiyanın iki yaprağı arasında bulunur. Derin venalar 
arterlere arkadaşlık ederler. Yüzeyel ve derin venalarda kapaklar 
vardır. Derin venalarda kapak yüzeyel venalardakinden çoktur. Ke-
za alt taraf venalarında kapaklar üst taraf venalarındakinden faz-
ladır. 

A L T T A R A F I N YÜZEYEL K A R A D A M A R L A R I 

Alt tarafın yüzeyel karadamarları iki büyük vena ile bunun 
dallarıdır. Bu venalar : V. Saphena magna ve V. Saphena Parva'dır. 
Bu venalar ayakların venalarından başlarlar ve yukarı doğru gi-
derler. 

Ayak sırtında bulunan V. Digtalis Dorsalis'ler, Arcus Venosus 
cutaneus plantaris'den gelen V. Intercapitularis'leri alırlar ve V. 
Digitalis communis'leri yaparlar. Bunlar Metatarsus'ların distal 
ucunda birleşerek Arcus venosus dorsalis'i yaparlar. Bu Arcus'un 
proksimal tarafı düzenli olmayan bir venöz şebekedir. Buraya de-
rin venalardan dallar gelir. Arcus venosus dorsalis ayağın yanların-
da Vena marginalis lateralis ve Vena marginalis medialis ile birle-
şir. Bu venalar başlıca ayak tabanının yüzeyel kısımlarından gelen 
dalların birleşmesinden olur. 

Ayak tabanındaki yüzeyel venalar Arcus venosus cutaneus plan-
taris'i yaparlar. Bu Arcus ayağın kenarlarında Vena marginalis me-
dialis et lateralis'lere açılır. Arcus'un proksimal tarafı venöz bir şe-
bekedir. Bu venöz ağ deri venaları ile derin venaları birleştirir. 

V. Saphena Magna : Bu karadamar vücudun en uzun venası-
dır. Ayak sırtının Vena Marginalis medialis'inden başlar ve yukarı 
doğru giderek Lig. inguinale pouparti'nin 3 sm. kadar alt tarafında 
V. Femoralis'e açılır (Şekil — 229). Ayak bileğinde Malleolus Tibi-
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(Şekil — 229) V. Saphena magna ve 

Dalları 

a — V. Femoralis, b — V. Epigast-
riea superficialis, c — V. Pudenda 
externa superficialis, d — V. Cir-
cumflexa ilium superficiale, e — V. 

Saphena magna. 



alis'in önünde olarak yukarı çıkar, bu gidişinde bacağın iç tarafın-
dadır. Bacağın üst tarafında Condylus medialis tibia et femur'un 
arkasındadır. Uylukta iç tarafta olarak yukarı gider ve V. Femo-
ralis'de nihayetlenir. 

V. Saphena Magna, ayak bileğinde, tabandan gelen karada-
mar dallarını alır. Bacakta V. Saphena parva ile anastomoz yapar 
ve V. Tibialis anterior et posterior ile iştirak eder ve bir çok deri 
venaları alır. Uylukta Veııa Femoralis ile iştirak temin eder. Fossa 
ovalis'e yakın bir yerde V. Epigastrica superficialis, V. Circumflexa 
ilium superficiale ve V. Pudenda exterr>a superficiale ile birleşir. 
V. Saphena magna'da 10 - 20 arasında kapak vardır. Bacaktaki ka-
pak miktarı uyluktakinden daha fazladır. 

V. Saphena Parva : Bu vena ayak bileğinde, Malleolus latera-
lis'in arkasında V. Marginalis lateralis'in bir devamı olarak başlar. 
Evvelâ Teııdo calcanei'nin dış kenarında olarak yukarı gider, sonra 
bu tendonu çaprazlayarak bacağın ortasının arkasına gelir. Yukarı 
doğru seyreder, Fossa Poplitea'nın alt kısmında derin fasiyayı deler 
ve M. Gastrocnemius'un iki başı arasında V. Poplitea'ya açılır (Şekil-
— 230). Ayak sırtındaki derin venalar ile iştirâki vardır. Bacağın 
arkasından birçok dallar alır. V. Saphena magna ile iştirâk temin 
eden bir dalı vardır. V. Saphena parva'da 9 -12 kapak vardır. 

A L T T A R A F I N DERÎN V E N A L A R I 

Alt tarafın derin venaları arterler ve onların dalları ile beraber 
gider, bunların da birçok kapakları vardır. 

vv. Digitales Plantares : Bunlar parmakların planter yüzle-
rindeki venöz ağdan çıkarlar, vv. Digitales dorsales'le birleşmek 
için vv. Intercapitulares'i verdikten sonra, birbirleriyle birleşerek 
dört tane vv. metatarsales'i yaparlar. Bunlar metatars aralıklarında 
geriye doğru giderler, delici venalar aracılığı ile, ayak sırtı venaları 
ile iştirâkte bulunurlar ve birbirleriyle birleşerek Arcus venosus 
plantaris profundus'u yaparlar. Bu arcus, arteriyel arcus'un yanında 
bulunur. Tabanın derin venöz arkından V. Plantaris medialis ve V. 
Plantaris lateralis çıkar ve bunlar karşılığı olan artere çok yakın 
olarak arkaya doğru giderler, V. Saphena magna ve V. Saphena 
parva ile iştirâk temin ederler, daha sonra birbirleriyle birleşerek 
Malleolus medialis'in arkasında V. Tibialis posterior'ları yaparlar. 

vv. Tibiales Posteriores : Bunlar Art. Tibialis posterior ile 
beraber giderler ve peroneal karadamarlarla birleşirler. 
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vv. Tibiales Anteriores : Bunlar Art. Borsalis pedis'in yukarı 
doğru giden Venae comitantes'idirler. Tibia ile Fibula arasından 
arkaya geçerek V. Tibialis posterior ile birleşir ve V. Poplitea'yı ya-
parlar. 

V. Poplitea : Bu vena V. Tibialis anterior ile V. Tibialis poste-
rior'ların M. Popliteus'un alt kenarında, birleşmesinden olur. Fossa 
poplitea'da yukarı doğru çıkar ve bu çukurun üstünde V. Femoralis 
ismini alır. Bu vena Art. Poplitea'nın dallarının karşılığı olan vena-
ları, ve V. Saphena parva'yı alır. V. Poplitea'da umumiyetle dört 
kapak vardır. 

(Şekil — 230) V. Saphena Parva 
a — V. Poplitea, b — V. Saphena 

parva, c — N. Suralis 
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V. Femoralis : Art Femoralis'le beraber gider. Alt kısmında, 
arterin dış kısmında bulunur, yukarıda arkasındadır, Lig Inguinale'de 
iç tarafında bulunur. Kasık bağının 4 sm. kadar altında V. Profunda 
femoris ile birleşir. Adalelerden gelen bir çok vena dallarını alır. V. Fe-
moralis sonuna doğru V. Saphena magna'yı alır. V. Femoralis'de 
üç kapak vardır. 

V. Profunda Femoris : Bu vena da Art. Profunda femoris'in 
dallarına karşılık venaları alır Vena poplitea ve V. Glutea inferior 
ile iştirakleri vardır. Keza V. €ircumflexa femoris lateralis et me-
dialis'leri de alır. 

K A R I N ve PELVlS' in V E N A L A R I 

V. İliaca externa : Vena femoralis kasık bağından yukarı geç-
tikten sonra bu ismi alır, yani V. Femoralis'in devamıdır (Şe-
kil — 231). Articulatio sacro - iliaca hizasında V. Hypogastrica ile 
birleşerek V. İliaca communis'iyapar. Sağ taraftaki evvelâ arterin 
iç tarafındadır, yukarı çıktıkça arterin arkasına geçer. Solda hep 
arterin iç tarafındadır. V. İliaca externa, V. Epigastrica inferior, 
V. Circumflexa ilium profunda ve pubis venalarını alır (Şekil — 231). 

V. Epigastrica inferior : Bu vena, Art. Epigastrica inferior'un 
Venae comitantes'inin birleşmesinden olur. Lig. Inguinale'nin 1,5 
sm. kadar yukarısında, V. Illiaca externa ile, üst kısmı da V. Epi-
gastrica superior ile bileşir. 

V. Circumflexa ilii profunda : Bu vena Art. Circumflexa ilii 
profunda'nın venae comitantes'inin birleşmesinden olur. Kasık bağı 
(Lig. inguinale) nın 2 sm. kadar yukarısında V. İliaca externa ile 
birleşir. 

V. Pubica : Bu karadamar Foramen obturatorium'da V. Ob-
turatoria ile iştirak eder ve pubis'in arkasından yukarı çıkarak V. 
İliaca externa'ya dökülür. 

V. Hypogastrica (V. iliaca interna) : Foramen ischiadicum 
majus'un üst kısmından başlar, Art. Hypogastrica'nın arka yan ta-
rafından geçer ve V. iliaca exterııa ile birleşerek V. iliaca commu-
nis'i yapar. Bu vena aynı isimdeki arterin dallarına uyan karada-
marları alır. V.Hypogastrica şu venaları alır : 

a — V. Glutea'lar, V. Pudenda interna'lar, V. Obturatoria'lar 
(Bunların menşeleri pelvis dışındadır). 

118 



— \J 

(Şekil — 231) Erkek Pelvisi Karadamarları (Pelvis'in sağ yarısı) 
a — V. Cav. inferior, b — V. İliaca communis, c, d — V. Hypogastrica, e — V. 

İliaca externa, f — V. Iliolumbalis, g — V. Hemorrhoidalis superior, h — V. 
Epigastrica inferior, i — V. Circumflexa ilium profunda, j — V. Obtura-

toria, k — Plexus prostaticus, 1 — Plexus vesicalis, m — V. Fuden-
da interna, n — M, Levator ani, o — Plexus hemorrhoidalis, 

p — Prostat, r — Penis, a — Ductus deferens,, t — Ureter, 
u — V. Spermatica, ü — V. Dorsalis penis profunda, 

v — Aorta abdominalis,y — I I I üncü Vena hım 
balis, z — V. Hemorrhoidalis inferior. 
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b — V. Sacralis Lateralis'ler 

c — V. Hemorrhoidalis media'lar, V. Vesicalis'ler, V. Uterina'-
lar, Vena Vaginalis'ler. 

V. iliaca Communis : Sağ ve sol olmak üzere iki tanedir. V. 
İliaca externa ve V. İliaca interna (Hypogastrica) nın birleşmesin-
den olur. Bu birleşme Articulatio sacroliaca'nm önünde olur. Her 
iki tarafın V. İliaca communis'i beşinci bel omuru önünde birbiriyle 
birleşerek V. Cava inferior'u yaparlar. V. İliaca communis dextra 
soldakinden daha kısadır, gidişi diktir. Ayni isimdeki arterin ar-
kasından ve sonrada dışından geçer. V. İliaca communis sinistra 
sağdakinden uzundur ve eğri bir seyir gösterir. Aynı isimdeki ar-
terin evvelâ iç kısmındadır, sonra arkasına geçer. Bu venalarda ka-
pak yoktur. V. İliaca communis'ler, V. Illiolumbalis, bazan V. Sac-
ralis lateralis'leri alırlar. V. İliaca communis sinistra, bunlardan 
başka V. Sacralis media'ları alır. Bu venalar başlangıçta aynı arte-
rin birer tarafında olmak üzere iki tanedir. Sonradan birleşerek bir 
vena halinde V. iliaca communis sinistra'ya dökülür (Şekil — 231). 

V. Cava inferior : Sağ ve sol V. iliaca communis'lerin beşinci 
Lomber vertebranın sağ tarafında birleşmesinden meydana gelen 
bu büyük karadamar diyafragmanın alt tarafındaki vücudun venöz 
kanını kalbe döndürür. Columna vertebralis'in önünde, Aorta'nın 
sağ tarafında yukarı doğru çıkar, Karaciğerin arka yüzündeki bir 
oluktan geçer (Şekil — 229). Bundan sonra diyafragmadaki Cent-
rum Tendineum'un median ve sağ kısmı arasından geçerek öne ve 
içe doğru 2,5 sm. kadar bükülür. Pericardium'u deler ve Atrium 
dextrum'un aşağı ve arka kısmına açılır. Atrium'a girdiği deliğin 
ön tarafında semilunar bir kapak vardır. Yetişkinde bu kapak rüdi-
manterdir. Fetus'da büyüktür ve mühim fonksiyonu vardır. V. Cava 
inferior'un genişliği 2,5 - 3 sm. dir. 

V. Cava Inferior'a dökülen venalar şunlardır : 

b — vv. Spermaticae : Testisin arkasında meydana gelirler ve 
Epididymis'den venöz dallar alırlar, bunlar birleşerek Plexus pampini 
formis ismi verilen, kordon etrafındaki, venöz ağı meydana getirirler. 
Annulus inguinalis subcutaneus'da bu venalar birbirleriyle birleşe-
rek üç, ya da dört vena meydana getirirler. Bunlar Kasık kana-
lı'ndan geçerek Annulus inguinalis abdominalis'e gelirler ve burada 
birbirleriyle birleşerek iki vena haline gelirler. Bunlardan her biri 
Art. Spermatica'nın birer tarafında bulunurlar. Daha sonra bun-
larda birleşerek bir vena olurlar. Bunlardan sağdaki V. Cav. inferi-
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or'a, soldaki de V. Kenalis sinistra'ya açılır. V. Spermatica'larda 
kapak vardır. 

c — vv. Ovaricae : Kadınlarda bulunur. V. Spermatica'ların 
aynı oluşumundadırlar. Lig. Latum'da bir ağ yaparlar. Tıpkı V. 
Spermatica'lar gibi sonlanırlar. 

d — vv. Kenales : Büyük karadamarlardır. Art. Renalis'lerin 
önünde bulunur. Sol taraftaki sağdan uzundur, ve Aortanın önün-
den geçerek V. Cava inferior'a açılır. V. Kenalis sinistra, V. Sperma-
tica ve V. Ovarica sinistra'yı, sol V. Phrenica inferior'u ve Y . Supra-
renalis sinistra'yı alır. Sol böbrek karadamarı sağdakinden daha 
yüksek bir seviyede, V. Cava inferior'a açılır. 

e — w . Suprarenales : Sağ ve sol olmak üzere iki tanedir. 
Sağdaki V. cava inferior'a, soldaki V. Renalis sinistra yahut V. 
Phrenica sinistra'ya açılır. 

f -— vv. Phrenicae inferiores : Sağdaki V. Cava inferior'a 
açılır. Soldaki ekseriya iki dal halindedir. Bunlardan biri sol V. Re-
nalis'e yahut sol V. Suprarenalis'e, diğeri V. Cava inferior'a açılır. 

g — vv. Hepaticae : Bu venalar V. Porta ile Art. Hepatica'-
nın nihayetlendiği, Karaciğer içersindeki yerlerde başlarlar, iki grup 
halindedirler : Üst grup, alt grup. Üst grup büyük üç karadamar 
halindedir ve karaciğerin arka yüzüne doğru giderler ve V. Cava 
inferior'a, Karaciğerin arkasında yaptığı olukta, açılırlar. Alt grup 
venaların adetleri değişir, bunlar daha küçüktürler.Lobus dexter 
veLobus caudatus'dan gelirler. 

V E N A PORTA SİSTEMİ 

Portal venöz sisteme, rektumun alt kısmı dışındaki bütün ka-
rın sindirim borusu ile pankreas, dalak ve safra kesesinin venaları 
girer. Bütün bu iç uzuvlardan gelen venöz kan V. Porta ile Karaci-
ğere sevkedilir. Karaciğerin içine giren Y . Porta bir çok dallara ay-
rılır ve Sinusoid denilen kapillere benzer teşekküllerde sona erer-
ler. Sinusoid'lerden geçen kan V. Hepatica'larda toplanır, bunlarda 
Karaciğerin arkasında Y . Cava inferior'a dökülürler. Bu söyledik-
lerimizden de anlaşılacağı üzere Portal sistemin kanı iki grup çok 
küçük damarlardan geçer : 

1 — Sindirim kanalı, dalak, pankreas ve safra kesesi kapil-
lerleri, 
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2 — Karaciğerin Sinusoid'leri. 

Fetus'de ve doğumdan kısa bir zaman sonraya kadarki süt 
çocuklarında V. Porta ve dallarında kapak vardır. Sonradan bunlar 
kaybolur. Yetişkinlerde bu sistemde kapak yoktur. Bazı kimselerde 
dejenere olmuş kapak görülebilir. 

V. Porta : 8 sm. kadar uzunluğunda olan bu karadamar Y . 
Lienalis ile V. Mesenterica superior'un birleşmesinden meydana ge-
lir. Bu iki karadamarın birleşmesi pankreas boynunun arkasında 
ve V. Cava inferior'un önünde, ikinci Lomber vertebra hizasında 
olur. Bu hizada teşekkül eden V. Porta, Duodenum'un üst kısmının 
arkasından, yukarı doğru gider. Sonra Omentum minus sağ kenarın-
dan karaciğere doğru çıkar ve Porta Hepatis'in sağ tarafında sağ 
ve sol dallara ayrılır (Şekil — 232). Bu dallar Art. Hepatica'nın dal-
larına arkadaşlık ederler ve Karaciğer dokusu içine girerler. V. Porta, 
Omentum minus'un sağ kenarında, Ductus choledochus ile Art. He-
patica'nın arkasında ve bunların arasında bulunur. Ductus Choledo-
chus, Art. Hepatica'nın sağ tarafında bulunur. V. Porta'nın sağ dalı 
V. Cystica'yı alır ve sonra karaciğerin sağ lobuna girer. Sol dal sağ-
dan uzun ve fakat ondan dardır. Lobus caudatus'a bir dal verdikten 
sonra, sol karaciğer lobuna girer. Sol dal üzerinde, bununla birleşen 
iki fibröz band vardır, bunlardan biri Ligamentum teres ismini alır ve 
tıkanmış olan Vera umblicalis'dir; diğeri Ligamentum venosum ismi-
ni alır. Bu da tıkanmış olan Ductus venosus'dur. 

Vena Porta'ya açılan venalar şunlardır : 

1 — V. Lienalis 
2 — V. Mesenterica superior 
3 — V. Coronaria ventriculi 
4 — V. Pylorica 
5 — V. Cystica 
6 — vv. parumblicales 

1 — V. Lienalis (V. Splenica) : Bu vena dalaktan kanı geti-
ren beş yahut altı büyük karadamar ile başlar. Bunlar birleşerek 
bir karadamar yaparlar. V. Lienalis, Pankreas'ın üst ve arkasındaki 
bir oluktan, soldan sağa doğru geçer. Bu gidişinde Art. Lienalis'in 
altındadır. Pankreas boynu arkasında V. Mesenterica superior ile 
birleşerek V. Porta'yı yapar. 

V. Lienalis aşağıdaki Venaları alır (Şekil — 232) : 

a — vv. Gastricae breves, bunlar dört - beş tanedir. 
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b — V. Gastroepiploica sinistra 

c — vv. Pancreaticae, bunlar bir çok küçük vena dallarıdır. 

d — V. Mesenterica inferior, bu vena rectum, sigmoid kolon 
ve kolonun inen kısmından venöz kanı alıp, V. Lienalis'e dolayısı 
ile V. Porta'ya getirir. V. Mesenterica inferior, Pîexus venosus He-
morrhoidalis'den menşeini alan Vena Hemorrhoidalis superior ola-
rak, rectum'dan başlar. V. Mesenterica inferior, bu isimdeki arter 
ile beraber yukarı çıkar ve Corpus pancreatis arkasında V. Liena-
lis'e açılır. Bazen Y. Mesenterica inferior, V. Lienalis ile Y . Mesen-
terica superior'un birleştiği yere, yahut V. Mesenterica superior'a 
açılır. V. Mesenterica inferior, V. Sigmoidea ve V. Colica sinistra'yı 
alır. 

2 — V. Mesenterica superior : Bu karadamar ince bağırsak-
lar, çekum, çıkan kolon ve Coloıı transversum'un venöz kanını alır. 
Sağ Fossa iliaca'da başlar, Mesenterium'un iki yaprağı arasında 

Art. Mesenterica superior'un sağında olarak, yukarı çıkar. Sağ ure-
ter, V. Cav. inferior, üuodenum alt kısmı ve Pankreas başının alt 
kısmının önünden geçer ve Pankreas boynu arkasında Y . Lienalis 
ile birleşerek V. Porta'yı yapal'. V. Mesenterica superior, vv. Intes-
tinales, V. Ileocolica, V. Colica dextra, V. Colica media'ları alır, bun-
lardan başka Y. Gastroepiploica dextra, vv. Pancreaticoduodenales'i 
alır. 

3 — V. Coronaria Ventricuîi : Midenin ön ve arka yüzündeki 
venaları drene eder. Midenin Cruvatura minor'u boyunca sağdan 
sola, Omentum minus'un iki yaprağı arasında, gider ve özofagus'un 
mideye açıldığı yerde, bazı yemek borusu venalarını da alır. Bun-
dan sonra arkaya doğru döner, Bursa Omentalis'in arkasında sol-
dan sağa doğru seyreder ve V. Porta'da nihayetlenir. 

4 — V. Pylorica : Midenin küçük inhinasının pilor kısmında 
bulunan küçük bir karadamardır. Omentum minus'un iki yaprağı 
arasında soldan sağa gider ve V. Porta'ya açılır. 

5 — V. Cystica : Safra kesesinin kara kanını drene eder, 
Buctus Cysticus ile beraber gider. Çoğu kez V. Porta'nın sağ dalına 
açılır. 

6 — vv. Parumblicales : Bu venalar Lig Umblicale mediale 
ve Lig. Teres boyunca bulunur. Küçük venalardır. Bu venalar karın 
ön duvarı venaları ile V. Porta, Y . Hypogastrica ve V. Riaca'lar 
arasında anastomoz temin ederler. 
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LEMFAT ÎK SİSTEM VE LEMFA D A M A K L A R I 

Lemfa denilen ve kanın plazmasına, dokular arasındaki ma-
yie benzeyen, bir mayiin dolaştığı kapillerler ve damarlar ile, lemfa 
bezleri ve strüktürü, bu bezlere benzeyen organların hepsine birden 
lemfatik sistem denir. Lemfatik sistemde şunlar vardır : 

(Şekil — 232) V. Porta ve DaUarı 
a — V. Porta, b — V. JLienaLis, c — V. Gastro epiploiea dextra, <1 — V. Coro-

naria, e — V. Mesenterica superior, f — V. Mesenterica inferior, g — V. 
Pancreatico. duodenalis, h — Art. Hepatica, i — V. Pylorica, j — Duc-

tus choledoc.hus. 
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1 — Birçok organ ve dokulardaki lemfayı toplayan ve bütün 
vücuda yayılmış bulunan lefatik kapiller ağı; 

2 — Lemfatik kapilelerden lemfayı alıp, kan ceryanma sokmak 
için boyun kökündendeki büyük venalara götüren toplayıcı lemfa 
damarları, 

3 — Pek çok miktarda olan, yuvarlak, lemfa bezleri, 

4 — Lemfa nodüllerine benzeyen bazı lemfatik organlar (Ton-
silla'lar «Bademcikler»), Bağırsakların, Noduli Lymphatici aggre-
gati et Noduli lymphatici solitarii. 

5 — Dalak (içinde lemfatik nodüller vardır) 

6 — Timus bezi (esas olarak lemfoid dokudan yapılmıştır) 

Bunlardan başka Lymphoid veya Adenoid doku denilen doku-
larda buraya ilâve edilebilir. Lemfatik kapillerler ve lemfayı top-
layan damarlar endothel hücrelerinden yapılmış devamlı bir tabaka 
ile döşenmiştir. Bu suretle hepsi birden kapalı bir sistem teşkil 
ederler. 

İlk lemfatik endothelium, vücudun muhtelif yerlerinde bulunan 
primitiv venalardan bir çıkıntı halinde başlar. Meselâ primitiv sağ 
ve sol V. Jugularis interna'dan, bunların V. Subclavia ile birleştik-
leri yerden jugular lemfa kesesi olur. Bu civarın lemfa şebekesi ve 
damarları bu keseden olur. Sekiz haftalık embriyonda primitiv V. 
Cava'dan çıkan bir çıkıntı peritoneal lemfa kesesini yapar. Bundan 
lemfatik kapillerler karın uzuvlarına ve diyafragmaya yayılır. Da-
ha sonra kese ile Cysterna Chyli arasında bir bağlantı olur ve ve-
nalar ile olan bağlantısı kaybolur. Aynı zamanda primitif Wolff 
cisminin venalarından, meydana gelen bir çıkıntı Cysterna chylü'yi 
yapar, bundan da bir kısım Ductus Thoracicus husule gelir. 

Primer lemfa bezleri 3 üncü ayda, Kapiller lemfatik ağdan, bü-
yük lemfa keseleri halinde dışa doğru teşekkül ederler. Sekonder 
lemfa bezleri ise daha sonra, hattâ doğumdan sonra bile, çevrede 
bulunan kapiller lemfatik ağdan meydana gelirler Lemfa bezleri 
meydana gelmeden çok evvel, sirkülasyon ve dokularda lemfosit 
vardır. 

1 — Lemfatik Kapiller ağ (Plexus) : Lemfatik ağ vücudun 
her tarafına geniş şekilde yayılmıştır. Bu ağ hücreler arasındaki 
(tntercellular) mayiden lemfayı alır. Buralardan başlayan lemfa 
damarları lemfayı merkeze doğru götürür, bir veya bir çok lemfa 
bezinden geçtikten sonra lemfa ya Ductus thoracicus'a, ya da Ductus 
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Lympnaticus dexter'e akıtılır. Bunlar da V. Subclavia dextra et si-
nistra'ya açılırlar. 

Lemfatik ağın büyüklüğü ve çokluğu vücuttaki muhtelif yer-
ler ve organlara göre değişir. Kapillerlerin çoğunun kapakları yok-
tur. Lemfatik kapillerler Dermis'de pek çoktur. Gözün Kornea'sı 
müstesna, lemfatik kapillerler vücudun bütün yüzünde devamlı bir 
şebeke (ağ) yaparlar. Dermisdeki lemfatik ağ yüzeyeldir. Bu ağın 
derindeki ağ ile pek çok anastomozları vardır. Lemfatik Plexus, bil-
hassa, parmak ve ellerin palmar yüzlerinde, ayak tabanı ve ayak 
parmakları plantar yüzünde, Coııjunctiva, scrotum, vulva ve deri-
nin mucosa ile devam ettiği deliklerin etrafında çok fazla bulunur. 
Solunum ve sindirim sistemi Membrana mucosa'ları lemfatik ağdan 
çok zengindir. Akciğerlerin zengin subseröz bir lemfatik ağları var-
dır. Bunlar akciğer içindeki derin ağ ile birbirine bağlıdırlar. Tükü-
rük bezleri, pankreas ve Karaciğerin derin lemfatik ağları vardır. 
Safra kesesi, Ductus cysticus ve Ductus choledochus'un mucosa'la-
rında zengin bir lemfatik ağ vardır. Böbrek, mesane, testis, ovarium 
ve daha bir çok organların değişik yerlerinde değişik zenginlikte 
lemfatik ağları vardır, iskelet adalelerinin liflerinde çok ince lem-
fatik kapiller ağ vardır. Kemik ve kemik iliğinde lemfatik ağ tesbit 
edilememiştir. 

Systema nevorum centrale, meııenjler, göz yuvarlağı, cornea, 
iç kulak, kıkırdak, epidermis ve dalak'da lemfatik kapillerler yoktur. 

2 — Lemfa Damarları : Lemfa damarları, lemfayı drene 
eden lemfatik kapiller ağdan başlarlar. Bunlar da Af feran damar-
lar halinde lemfa bezlerine girerler. Bundan sonra, bu lemfa bezle-
rinden Efferen damarlar çıkar, Bunlar da bir tane veya bir seri 
lemfa bezinden geçerler ve nihayet Ductus Thoracicus veya Ductus 
Lymphaticus dexter'e açılırlar. Lemfatik damarların anastomozu 
çoktur ve ekseriya kan damarları ile beraber giderler. Büyük topla-
yıcı lemfa damarları kalibreleri değişmeden uzun mesafelere gider-
ler. Lemfa damarları çok frajildir ve tabakaları transparan oldu-
ğundan içindeki lemfa görülür. Lemfa damarlarının içlerindeki ka-
paklara uyan yerlerde, dışarda hafif darlıklar görülür (Şekil — 233) 

(Şekil — 233) 
Bir Lemfa Damarının 

görünüşü. 
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Lemfa damarları yüzeyel ve derin gruplar halinde bulunur. Vücu-
dun yüzeyindeki yüzeyel lemfatik damarlar, derinin hemen altında 
ve yüzeyel venlere eş olarak bulunurlar, derin fasiyayı delerek de-
rindeki lemfa damarları ile iştirâk ederler. Vücudun içindeki lemfa 
damarları bütün sindirim, solunum, genitoüriner kanal boyunca, 
submucosa'daki areolar doku içinde bulunurlar, keza göğüs ve ka-
rın duvarının subseröz dokusunda yerleşmişlerdir. 

Derin lemfa damarları ise daha az adettedirler. Fakat bunlar 
yüzeyel lemfa damarlarından daha büyüktürler ve derin kan da-
marlarına eşlik ederler. Bunların orijinleri de yüzeyel lemfa damar-
ları gibidir. Herhangi bir kısım veya organın lemfa damarları, ka-
radamarlarından çok fazladır, fakat kalibreleri onlardan çok küçük-
tür. Derin lemfa damarlarının da, bilhassa büyük olanlarında, anas-
tomozları çoktur. 

Lemfa Damarlarının Strüktürü : Büyük lemfa damarlarının 
üç tabakası vardır : 

1 — Tunica interna : Endotheliümdan yapılmıştır, dış taraf-
larında elâstik bir tabaka vardır. 

2 — Tunice media : Düz kaslardan ve elâstik ipliklerden ya-
pılmıştır. 

3 — Tunica externa : Bağ dokusundan yapılmıştır. 
Küçük damarlarda endothelium ile döşenmiş bağ dokusu vardır. 

Bunlarda adale ve elâstik iplikleri yoktur. Ductus thoracicus'un ya-
pısı diğerlerinden farklıdır. Bunda arterlerdeki gibi Subendothelial 
doku vardır. Tunica media'sında adale ve elâstik liflerinden başka 
bağ dokusu vardır. 

Lemfa damarlarında venalarda olduğu gibi kapaklar vardır. 
Bunların konveks yüzleri lemfa damarının duvarına tutunmuştur. 
Konkav yüzleri lemfa damarının lümenine bakar. Lemfa damarının 
kontraksiyonu ile itilir. Kapaklar geri ceryana mani olur. Farelerin 
mezanter lemfa damarlarında, iki kapak arasındaki, lemfa damarı 
segmentinin dakikada 18 defa kontraksiyon yaptığı gösterilmiştir, 
ince bağırsağın lemfatik damarlarına Chylifer kanallar ismi verilir, 
bunların umumiyetle diğer lemfa damarlarından farkı yoktur. An-
cak sindirim esnasında bunların içinde süte benzer, Chylus denilen 
mayi bulunur. 

3 — Lemfa Bezleri (Lymphoglandulae) : Lemfa bezleri lem-
fa damarları ve Chylifer kanallar'ın yolu üzerinde bulunan küçük 
yumurtamsı yahut fasulya şeklinde cisimlerdir. Bunların bir tarafı 
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çukurdur, buraya Hilum denir. Buradan kandamarları ve afferan 
lemfa damarları girer ve efferan lemfadamarları ile kan damarları 
çıkar. Buna göre lemfa ve Cyhlus lemfa bezlerinden geçerek umumi 
sirkülasyona girer. Lemfa ganglionu kesitinde iki kısım görülür. 
Dış kısım (Cortex) açık renklidir, iç kısım (Medulla) koyu renkli-
dir. Hilumda cortex yoktur, medulla doğrudan doğruya dış ile te-
mastadır. Lemfa bezlerinin içinde pek çok miktarda lemfosit vardır. 
Lemfa bezinin dışında bir kapsül bulunur, içinde trabeküller ve si-
nüsler vardır. Sinüsler Subkapsüîer, Kortikal ve Medüller olmak üze-
re üç yerde bulunur. Afferen damarlar sukapsüller sinüslere açılır. 
Efferen damarlar ise medüller sinüslerden çıkar. 

Lemfa : Transparan, spesifik ağırlığı 1.015 olan, hafif sarım-
tırak, kan plazmasına çok benzeyen, su gibi bir mayidir. Lemfa an-
cak kapalı bulunan lemfa damarlarında bulunur. İçinde lemfositler 
yüzer. Lemfayı doku mayiinden ayırmalıdır. Doku mayii doku ara-
lıklarında, lemfatik damarların dışında bulunur. 

DUCTUS THORACÎCUS 

Ductus Thoracicus : Vücudun büyük bir kısmının lemfası ile 
Chylus'unu kan ceryanına sevk eden büyük, uzun bir lemfa kanalı-
dır. Yetişkinde uzunluğu 38 - 45 sm. arasında değişir (Şekil — 234). 
Başın sağ yarısı, göğüs, sağ üst taraf, Sağ akciğer, kalbin sağ 
yarısı, karaciğerin konveks yüzü dışında kalan vücudun bütün lem-
fa damarları Ductus Thoracicus'da toplanır. Ductus Thoracicus sol 
taraf V. Subclavia'sına, bunun V. Jugularis interna ile birleştiği yer-
de, açılır ve taşıdığı lemfa kan dolaşımına verilir. Ductus Thoraci-
cus karın içinde, ikinci lomber omur önünde bulunan üçgen şeklin-
deki Cisterna Chyli ismi verilen lemfatik keseden başlar (Şe-
kil — 234). Bu kese aortanın sağ taraf ve arkasındadır. Ductus 
Thoracicus, Hiatus aorticus diaphragmae'den geçerek göğüse girer. 
Aorta ile V. Azygos arasında arka mediastende yukarı doğru çıkar. 
Beşinci göğüs omuru hizasında sola doğru gelir, Arcus aorta'nm 
arkasından geçer, klavikül'ün üst tarafını 3 sm. kadar geçerek boy-
na gelir Art. Subclavia sinistra ile Art. et V. Vertebralis'lerin önün-
den geçer. Keza M. Scalenus anterior'un iç kenarından ve N. Phrenit-
cus'un önünden geçer. Önünde Art. Carot. Communis sinistra, N. 
Vagus, V. Jugularis interna sinistra vardır. Bu lemfa kanalı V. Ju-
gular. interna sinistra ile beraber V. Subclavia sinistra'ya açılır. 
Ductus Thoracicus bazen yukarıda iki dala ayrılır. Sol dal mutat 
üzere Sol V. Subclavia'ya açılır. Sağ dal Ductus Lymphaticus dex-
ter ile beraber sağ V. Subclavia'ya açılır. Bu ductus içinde bir çok 
kapaklar vardır. 
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Cisterna Chyli (Receptaculum Chyli) : Bu lemfatik kese iki 
tarafın Truııcus lymphaticus lumbalis'ini, bağırsağın lemfatik 
Truncus'unu alır. Lumbal truncus'lar dış aorta lemfa bezlerinden ge-

k 

-c 

d 

(Şekli — 234) Ductus Thoracius ve Ductus Lymphaticus dexter. 
a — Oesophagus, b — V. Jugularis interna, c — V. Subclavia, d — V. 

Anonyma, e — V. Azygos, f — Ductus Thoracicus, g — Arka inter-
kostal, h — Cisterna chyli. 

129 



len efferen lemfa damarlarının birleşmesiyle olur. Bunlar lemfayı alt 
taraftan, pelvis duvar ve uzuvlarından, böbrek ve böbrek üstü bezle-
rinden, karın duvarının derin lemfatiklerinden alırlar. Bağırsak 
Truncus Lymphaticus'u lemfayı mide bağırsak, pankreas, dalak ve 
karaciğerin bir kısmından alır. 

Ductus Lymplıaticus dexter : Uzunluğu 1,25 sm. dir. Boyun 
kökünde sağ taraf M. Scalenus ant.'un iç kenarı boyunca ilerler ve 
Sağ V.Subclavia'da sonlanır. Burada lemfa kanalının kapağı vardır. 
Bu sayede kanın Ductus içine girmesi önlenir. Bu ductus'a lemfa 
sağ taraf baş ve boyundan Sağ jugular truncus ile Sağ üst taraftan, 
Sağ truncus subclavius ve truncus bronchomediastinalis ile de gö-
ğüsün sağ yarısından, sağ akciğerden, sağ kalbden ve karaciğerin 
bir kısmından gelir. 

BAŞ, YÜZ ve BOYNUN LEMFA BEZÎ ve D A M A R L A R I 

Başın ve yüzün Lemfa nodülleri şunlardır (Şekil — 235): 
— Lymphogîandulae occipitales : Bir - üç tanedir, 
— Lymphogîandulae auriculares posteriores : Çoğu kez iki tanedir, 
— Lymphogîandulae auriculares anteriores : Bir - üç tanedir, 
— Lymphogîandulae parotideae : îki grup teşkil ederler, bir grup 

parotis bezi içindedir, bir grupta farenks dış duvarı üzerinde, 
bezin dışında bulunur. 

— Lymphogîandulae faciales : Üç grup halinde bulunur : (a) In-
fraorbital (Maxiilar), (b) Buccinator, (c) Supramandibular, 

— Lymphogîandulae faciales profunda: 
— Lymphogîandulae linguales: 
— Lymphogîandulae retropharyngeales: 

Baş ve yüzün Lemfa Damarları şunlardır (Şekil — 235) : 
— Baş derisinin Lemfatik Damarları üç kısımda toplanır : 

a — Alın bölgesi lemfadamarları, 
b — Temporoparietal bölgenin lemfa damarları, 
c — Kafa bölgesinin lemfa damarları, 

— Meatus acusticus externus ve Auricula'nın Lemfa damarları : 
Bu bölgenin lemfa damarları üç grupta toplanabilir : 
a — Anterior, 
b — Posterior, 
c — inferior, 

— Yüzün Lemfa damarları : Bu bölgenin lemfa damarları baş de-
risininkinden fazladır. 

— Burun boşluklarının lemfa damarları, 
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— Ağızın lemfatik damarları, 
— Tonsilla palatina'nın lemfatik damarları, 
— Dilin lemfatik damarları : Dilin lemfa damarları dört grupta 

toplanır : 
a — Dilin tepesindekiler (Apical) 
b — Dilin kenarındakiler (Marginal) 
c — Dilin dibindekiler (Basal) 
d — Ortadakiler (Median) 
Boynun Lemfa bezleri (nodül) şunlardır : (Şekil — 235) : 

— Lymphoglandulae submaxillares : Üç - altı tanedir, 
— Lymphoglandulae submentales : Bunlar M. Digastricus'un ön 

kısmı altındadırlar. 
— Lymphoglandulae cervicales superficiales 
— Lymphoglandulae cervicales anterior es : Burada (a ) Yüzeyel, 

(b ) Derin olmak üzere iki grup lemfa bezi vardır. 
— Lymphoglandulae cervicales profundae : Bunların adedi çok ve 

büyüktürler. Burada da iki grup vardır : (a ) Üst derin boyun 
bezleri, (b ) Alt derin boyun bezleri. 

Boyun derisi ve adalelerinin lemfa damarları derin boyun bez-
lerinden geçerler. 

ÜST T A R A F I N LEMFA BEZ ve D A M A R L A R I 

Üst tarafın lemfa bezleri : Üst tarafın lemfa bezleri iki grup-
ta toplanır (Şekil — 236) : 

a — Yüzeyel 
b — Derin 

Yüzeyel olan lemfa bezleri küçüktürler ve adetleri azdır. Bir, 
ya da iki lemfa bezi Humerus'un Epicondylus medialis'i üst tarafın-
da bulunur, bunlara Supratrochlear bezler denir. Deltoidopectoral 
bezler ismini alan bir ya da iki bez de M. Pectoralis majör ile M. Del-
toideus arasında ve V. Cephalica'nın yanlarında bulunur. 

Üst tarafın derin bezleri başlıca koltuk altında bulunurlar. Ma-
mafi az miktarda ön kol ve kolda da bulunurlar. 

Koltuk altı bezleri (Lymphoglandulae axillares) : Bunların 
adetleri 20 - 30 arasında değişir, büyük bezlerdir. Bu bezleri birçok 
gruplara ayırmak mümkündür (Şekil — 237) : 

a — Lateral grup, 
b — Ön yahut pectoral grup, 
c — Arka yahut subscapular grup, 
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d — Merkez yahut intermedier grup, 
e —- i ç yahut subclavicular grup, 

Üst tarafın Lemfa Damarları : Üst tarafın lemfatik damar-
ları iki grupta toplanır : 

a — Yüzeyel lemfa damarları, 

b — Derin lemfa damarları 

(Şekil — 235) Baş ve Boynun Yüzeyel Lemfa bezleri ve Lemfa Damarları 
a — Lymphoglandulae auriculares posteriores, b — Lymphoglandulae maxil-

lares, c — Lymphoglandulae parotideae, d — Lymphoglandula buccinatoria, 
e — Lymphoglandulae supramandibularae, f — Lymphoglandula sub-

mentale, g — Lymphoglandulae submaxillarae, h — Lymphoglan-
dula occipitalis, i — Lymphoglandula cervicalis superficialis, 

j — Lymphoglandula cervicalis superior profunda, k — Ly-
mphoglandula cervilcalis inferior profunda. 
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(Şekil — 236) Üst Tarafın Lemfa bezleri ve Damarları 
Koltuk altı lemf bezleri, b — Deltoidopectoral lemf bezleri, 

c — Supratrochlear lemf bezleri. 



(Şekil — 237) Memenin ve Koltuk altının lemfa bezleri ve damarları, 
a — Deltoidopectoral, b — Lateral grup, c — Subclavicular grup, d — Subc-

lavicular bezlerde nihayetlenen meme damarı, e — Pectoral grup, f — Me-
me lemfasını toplayan lemfa damarı, g — Subareolar lemfa ağı, h — 

Göğüs duvarı lemfasını toplayan lemfa damarı, J — Pectoral grup, 
j — Subscapular grup, k — Santral grup. 

Yüzeyel lemfa damarları derinin her tarafına yayılmış lemfa 
ağından başlar, Bu ağ palmar yüzde diğer yerlerden daha incedir. 
Parmakların iki yanındaki lemfa damarları lemfayı elin sırtına doğ-
ru drene ederler. Derin lemfa damarları derin damarlara eşlik eder-
ler. 

A L T T A R A F I N LEMFA BEZ ve D A M A R L A R I 

Aît tarafın lemfa bezleri : Al t tarafın lemfa bizleri üç grupta 
toplanmıştır (Şekil — 238) : 

A — Lymphoglandula tibialis anterior : Küçük bir bezdir her 
zaman bulunmaz. Kemikler arası zarın üzerine oturur. 

B — Lymphoglandulae popliteae : Küçük olan bu bezler 6 - 7 
tanedir. Fossa poplitea'da bulunurlar. 

C — Lymphoglandulae inguiııales : Bu ganglionlar Trigonum 
femorale'nin üst bölümünde bulunurlar. Adetleri 12 - 20 
arasındadır. V. Saphena magna'nın sonlandığı yerden çe-
kilen yatay bir çizgi ile bu bölgedeki lemfa bezlerini iki 
gruba ayırabiliriz : 

134 



1 — Lymphoglandulae inguinales superficiales : Söyle-
diğimiz çizginin üstünde bulunan ganglionlara denir. 

2 — Lymphoglandulae subinguinales : Bu çizginin altın-
da bulunan ganglionlara denir. Bunlar da yüzeyel 
ve derin olduğuna göre iki alt gruba ayrılırlar : 
a — Lymphoglandulae subinguinales superficiales, 
b — Lymphoglandulae subinguinales profundae. 

Derin olan umumiyetle üç tanedir. Bunlardan ortada bulunan 
diğer ikisinden büyüktür. Buna Cloquet veya Rosenmüller bezi de-
nir. 

Al t tarafın Lemfa Damarları : Alt tarafın lemfa damarları, 

1 — Yüzeyel lemfa damarları. 

2 — Derin lemfa damarları olmak üzere iki grupta toplanır. 
Bu damarlar karşılığı olan venalar ile beraber giderler. Yüzeyel lem-
fa damarları, yüzeyel fasiya içindedirler. Bunlar da iki gruba ayrıla-
bilir: 

a — Medial : V. Saphena magna'nın yolunu izlerler. 

b — Lateral : V. Saphena parva'ya arkadaşlık ederler. 

Derin lemfatik damarların adedi azdır. Bunlar derin kan damar-
larına eşlik ederler. 

K A R I N ve PELVIS' in LEMFA BEZ ve D A M A R L A R I 

Karın ve Pelvis'in lemfa bezleri : Karın ve Pelvis'in lemfa bez-
leri (Ganglion) yerleştikleri yere göre iki gruba ayrılır: 

A — Parietal 
B — Visceral 

Paryetal olanlar periton arkasında bulunurlar ve büyük arterlerle 
yakın alâkası vardır. Visseral olanların, uzuvlara giden arterlerle 
alâkası vardır (Şekil — 239) : 

A — Parietal lemfa bezleri şunlardır : 
a — Lymphoglandulae iliacae externae : 8 -10 tanedir. 

Aynı isimdeki damarlar boyunca yerleşmiştir, 
b — Lymphoglandulae iliacae communes : 4 - 6 tanedir, 
c — Lymphoglandulae epigastricae : 4 - 6 tanedir. Art. 

et V. Epigast. infer. boyunca yerleşmişlerdir, 
d — Lymphoglandulae circumflexae ilium profundae : 

2 - 4 tanedir. Aynı isimdeki damarlar boyunca yer-
leşmiştirler. 
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(Şekil — 238) A l t Tarafın Yüzeyel Lemfa bezleri ve Lemfa Damarları, 
a — Yüzeyel inguinal lemfa bezleri, b — Yüzeyel subinguinal lemfa bezleri, 

c — V. Saphena magna. 
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e — Lymphoglandulae Hypogastricae : 
f — Obturator lemfa bezi 
g — Lymphoglandulae sacrales 
h — Lymphoglandulae lumbales : Bunlarjn miktarı pek 

çoktur. Aortanın sağında, solunda, önünde ve arkasında bulunurlar 
ve buralarda birer grup yaparlar. Aortanın sağında ve solunda bu-
lunan lateral grup lemf bezleri havsala içindeki ve duvarındaki effe-
ren lemfa damarlarını alırlar. Lateral Aorta lemfa bezlerinin efferen 
damarlarının çoğu birbirine yaklaşarak sağ ve sol Lumbar lemfa 
Truncus'unu yaparlar. Bunlar da Cisterna Chyli ile birleşirler. Aorta 
önünde bulunan (Preaortic) lemfa bezleri de Coeliac, mesenterica 
superior, mesenterica inferior gruplarına ayrılırlar. Aorta arkasın-
daki (Retroaortic) lemfa bezlerinin efferen damarları Cisterna chyli' 
de sonlanırlar. 

Karın ve Pelvis'iıı Lemfa Damarları : Karın ve Pelvis duvarının 
lemfa damarları yüzeyel ve derin olmak üzere iki grupta toplanır. 
Yüzeyel lemfa damarları, yüzeyel kan damarlarının seyrini izlerler 
ve yüzeyel kasık lemfa bezlerinde toplanırlar. Derin olan lemfa da-
marları, esas kan damarları boyunca giderler. Perineum ve dış ge-
nital organlarının lemfa damarları Art. et V. Pudenda externa'ları 
takip ederler ve yüzeyel inguinal ve subinguinal lemfa bezlerinde 
sonlanırlar. 

B — Karın ve Pelvis Organlarının Lemfa bezleri : Karındaki 
lemfatik visseral bezler Art. Coelica, Art. Mesenter. süper, ve Art. 
Mesenter. infer.'un dallarına arkadaşlık ederler. Art. Coeliaca'nın 
dalları ile ilgili olan bezler üç grupta toplanır: Gastric, Hepatic ve 
Pancreaticolienal (Şekil — 240 - 241). 

— Lymphoglandulae gastricae : Bunlar iki grupta toplanırlar: 

1 — Lymphoglandulae gastricae superiores : Bunlar Art. Gast. 
sinist. ile beraber bulunurlar. Üç grupta toplanırlar : 

a — Üst 

b — Alt 

c — Paracardial 

2 — Lymphoglandulae gastricae inferiores : 4 - 7 tanedir. Bü-
yük omentumun iki yaprağı arasında bulunurlar. 

— Lymphoglandulae Hepaticae : Buradaki lemfa bezleri iki grup-
ta toplanır : 
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(Şekil — 239) Pelvis'in Paryetal Lemf Bezleri, 
a — Aortanm sol yan lemf bezi, b — iliaca communis lemf bezleri, c — ili-

aca externa lemf bezleri, d — iliaca externa lemf bezleri, e — Promonto-
rium önü lemf bezi, f — iliaca communis lemf bezil, g — iliaca externa 

lemf bezi, 

1 — Hepatic grup : Art. Hepatica boyunca Karaciğer ka-
pısına kadarki kısımda, bulunur. Bu grupta «cytic» 
lemfa bezi de vardır. 

2 — Subpyloric grup : 4 - 5 tanedirler, Art. Gastr. Duo-
denalis'in ikiye ayrıldığı yer ile sıkı yakınlıkları var-
dır. 

— Lymphogîandulae pancreaticolienales : Bu ganglionların Art. 
Lienalis ile arkadaşlıkları vardır. 

— Lymphogîandulae mesenteriacae superiores : Arteria mesenter. 
süper.'in dallarına arkadaşlık eden lemfa bezlerine bu isim veri-
lir. Bunlar üç esas gruba ayrılabilir: 
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1 — Lymphoglandulae mesentericae : Bunlar mezanter'in yap-
rakları arasında bulunurlar. 100 -150 kadar olabilir. Bu gruptaki 
lemfa bezlerinin bir kısmı ince bağırsakların duvarına yakın, bir kıs-
mı, arterin dalları boyunca, bir kısmı da esas arter boyunca bulu-
nurlar. 

2 — Lymphoglandulae ileocolicae : 10-12 tane olan bu lemfa 
bezleri Art. ileocolica boyunca toplanırlar. Bu bezlerin toplandığı bir-
çok gruplar vardır. İleal, ileocolica anterior, ileocolica posterior, 
apendix mesenteri lemfa bezi, colica dexter gibi (Şekil — 242, 243). 

3 — Lymphoglandulae mesocolicae : Bir çok sayıda olan bu 
lemfa bezleri mesocolon transversum'un yaprakları arasında bulu-
nurlar. 

— Lymphoglandulae mesentericae inferiores : Aynı isimdeki arte-
rin dağıldığı yerlerde bulunurlar (Şekil — 244). 

Karın ve Pelvis organlarının Lemfa damarları : Karın ve pelvis 
organlarının lemfa damarları aşağıda söylenecek gruplarda tetkik 
edilir: 

1 — Diyafragma altındaki sindirim borusu ve bununla beraber 
bulunan, Karaciğer ve pankreas gibi bezlerin lemfa da-
marları, 

2 — Dalak ve Gland. suprarenalis'lerin lemfa damarları, 

3 — Üriner organların lemfa damarları, 

4 — Döl organlarının lemfa damarları, 

1 — Sindirim Kanalının Subdiafragmatik kısmının lemfa damarları: 

a — Midenin lemfatik damarları (Şekil — 240, 241), 
b — Duodenum'un lemfatik damarları, 
c — Jejunum ve ileum'un lemfa damarları, 
d — Coecum ve apendix'in lemfa damarları (Şekil — 242, 243), 
e — Colon'un lemfa damarları (Şekil — 244), 
f — Anus, canalis analis, rectum'un lemfa damarları, 
g — Karaciğerin Lemfatik Damarları : Derin ve yüzeyel olmak 

üzere iki yerde bulunur. Yüzeyel Lemfa damarları subpe-
ritoneal areolar dokuda bulunur. Bunlarda; 

gı — Karaciğerin konveks yüzü lemfa damarları, 

g-2 — Karaciğerin alt yüzü lemfa damarları 

olarak iki gruba ayrılır. 

139 



(Şekil — 240) Midenin lemfa bezleri ve lemfa damarları: 
1 Mide, 2 — Duodenum, 3 — Pilor, 4 — Subpilorik lemfa bezleri, 

5 — Hepatik lemfa bezleri, 6 — Üst gastrik lemfa bezleri, 
7 — Parakardial lemfa bezleri, 8 — Pankreatikolienal 

lemfa bezleri, 9 — Mide alt kısmı lemfa bezleri. 

Karaciğerin derin lemfa damarları inen ve çıkan olmak 
üzere iki kökte toplanırlar. Çıkan kök diyafragmayı geçe-
rek, V. Cav. infer.'un son kısmındaki lemfa bezlerinde son-
lanırlar. İnen kök portahepatis'den çıkar ve buradaki lem-
fa bezlerinde sonlanırlar. 

h — Safra kesesi lemfa damarları : Karaciğerin kapısındaki 
lemfa bezlerinden geçerler, 

i — Pankreas'ın lemfa damarları : Pankreas'ın kan damarları-
nı izler. 

2 — Dalak ve Gl. Suprarenalis'iıı lemfa damarları, derin ve yüzeyel 
olmak üzere gruplanırlar. Her iki grup lemfa damarları pank-
reatikolienal lemfa bezlerinden geçerler. 

3 — Üriner organların lemfa damarları : 

Böbreğin lemfa damarları : Böbrek içinde, fibröz kapsül altın-
da, perinefritik yağ dokusunda olmak üzere üç yerde bulunur-
lar. 

Ureterlerin lemfa damarları : Bunlar muhtelif yönlere giderler. 
Sidik torbasının lemfa damarları : Bunlar intra ve extramüskü-
ler olmak üzere iki ağdan menşelerini alırlar. Mucosa'nm lemfa 
damarları yoktur. 
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Prostat'ın lemfa damarları : Başlıca Hypogastric ve sacral bez-
lerde sonlanırlar. 

Urethra'nın lemfa damarları : Urethra'nın bulunduğu yere göre 
değişik lemfa bezlerinde sonlanırlar. 

— Döl Organlarının Lemfa damarları : 

Testis'in lemfa damarları : Yüzeyel ve derin olmak üzere iki 
gruptur. 

Ductus deferens'in lemfa damarları, 
Ovarium'un lemfa damarları, 

(Şekil — 241) Mille, Pankreas ve Duodenum'un Lemfatikleri!. 
1 — Pankreas, 2 — Duodenum, 3 — Mide (çevrilmiştir, arka yüz), 

4 — Pylorus, 5 — V. Cava inferior, 6 — Aorta, 7 — Midenin alt 
kısmı lemfa bezleri, 8 — Pankreatiko-Li|yenal lemfa bezleri, 

9 Subpilorik lemfa bezleri, 10 — Mideniln üst kısmı 
lemfa bezleri. 
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Tuba uterina'nm lemfa damarları, 
Uterus'un lemfa damarları, 
Vagina'nın lemfa damarları, ayrı ayrı lemfa bezlerine giderler. 

THORAX (GÖĞÜS)'m LEMFA BEZ ve D A M A R L A R I 

Göğüsün lemfa bezleri : Göğüsün lemfa bezleri iki gruba ayrı-
lır : 

A — Parietal bezler (Göğüs duvarında bulunanlar) 

B — Visceral bezler (Göğüs organları ile alâkalıdır) 

A — Parietal Lemfa bezleri şu şekilde yayılmışlardır : 

1 — Lymphogîandulae sternales (Mammaria interna lemfa 
bezleri): Bunlar kaburgalar arası mesafelerin ön ucunda ve Art. 
mamma. interna'nın kenarında bulunurlar. 

,1 

6 
(Şekil — 242) Coecum ve Appendix'in Lemfatikleri (Önden görünüş) 

1 — Duodenum, 2 — Colon ascendens, 3 — Ileum, 4 Coecum, 5 — Appen-
dix, 6 — Al t ileokollk lemfa bezleri grubu, 7 — Üst ileo-kolik lemfa 

bezleri grubu. 
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2 — Lymphoglandulae intercostales : Enterkostal aralıkların 
arka kısmında bulunurlar. 

3 — Lymphoglandulae diaphragmaticae : Buradaki lemfa bez-
leri diafragmanın değişik yerlerinde bulunurlar. 

Göğüs duvarı lemfa damarları : Yüzeyel ve derin olarak bulu-
nurlar. 

B — Visceral lemfa bezleri : Üç grupta toplanırlar : 

a — Lymphoglandulae mediastinales anteriores, 
b — Lymphoglandulae mediastinales posteriores, 
c — Lymphoglandulae tracheobronchiales (Şekil — 245). 

Bunlarda Tracheal, bronchial, bronchopulmonar, pulmonar olmak 
üzere dört grupta toplanırlar. 

Göğüs organlarının lemfa damarları şu organlarda bulunur : 
Kalbin lemfa damarları, Akciğer lemfa damarları, plevra'nm lemfa 
damarları, Thymus'un lemfa damarları, oesophagus'un lemfa da-
marları, 

.1 

(Şekil — 243) Coecum ve Appendix'in Lemfatikleri (Arkadan görünüş) 
1 — Duodenum, 2 — Üst ileo - kolik lemfa bezleri, 3 — Al t ileo - kolik 

lemfa bezleri, 4 — Coecum, 5 — îleum, 6 — Colon ascendens. 
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D A L A K ( L Î E N ) 

Dalak hayat için lüzumlu bir organ olmamakla beraber, fetal 
hayatta ve doğumdan sonra kısa bir müddet eritrosit yapımında 
rolü vardır. Dalağın bir çok vazifeleri olmakla beraber bütün vazi-
feleri bilinmemektedir. Dalak diyafragma altında, karında sol 
Hypochondrium bölgesinde bulunur, yassıca bir organdır, rengi ko-
yu kırmızı, kıvamı yumuşak ve gevrektir, kolayca yırtılabilir, çok 
damarlıdır. Dalak kırmızı kan kürrelerinin yıkıldığı bir yerdir (Şe-
kil — 246). Dalak embriyoner hayatın 5 inci haftasında pankreas 
kuyruğunda bir çıkıntı, kalınlaşma halinde başlar. Dalağın bulundu-
ğu ve komşu olduğu organların yerine göre bir çok yüzleri ve bu 
yüzler arasında kalan kenarları vardır (Şekil — 246). 

Facies diaphragmatica (Diyafragma yüzü) : Bu yüz konveks 
ve pürtüksüzdür, yukarı ve arkaya bakar. Diafragmanın alt yüzü ile 

(Şekil — 244) Kolonun Lemfa bezleri ve Damarları 
— Duodenum, b — Ileum, c — Apendix, d — Coeeum, e — Colon ascen-
dens, f — Colon transversum, g — Colon descendens, h — Colon sigmo-

İdeum, i — Art. Mesent. süper., j — Art. Mesent. inferior. 
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temastadır. Bazı dalak büyümelerinde dalak diafragmaya sıkı sıkı 
yapışır. 

Facies gastrica (Mide yüzü) : Bu yüz öne, içe ve yukarı bakar, 
geniş ve konkavdır. Midenin arka yüzü ile temastadır. Bu yüzde da-
lağa giren ve çıkan damarlarla, sinirlerin yaptığı Hilum (Dalak gö-
beği) ' a ait girintiler vardır. 

Facies renalis (Böbrek yüzü) : Biraz düzcene olan bu yüz içe ve 
aşağı bakar. Sol böbreğin ön yüzünün üst kısmı ile teması vardır. 

Extremitas superior (Üst ucu) : Bu uç Col. vertebralis'e doğru-
dur. On ikinci dorsal vertebra üzerine yatar. 

(Şekil — 245) Trakeo - Bronkial lemfa bezleri) (Arkadan görünüş) 
1 — Oesophagus, 2 — Trachea, 3 — Art. Innominata, 4 — N. Recurrens dex-

ter, 5 — N. Vagus dexter, 6 Sol bronş, 7 — Sağ bronş, 8 — N. Vagus si-
nister, 9 — sağ trakeo - bronkial lemfa bezleri, 10 — Sol trakeo - bron-

kial lemfa bezleri, 11 — Sol bronko - pulmoner lemfa bezleri, 
12 — Plexus oesophageus, 13 — Aorta, 14 — N. rec«urrens 

sinister, 15 — Paratrakeal lemfa bezleri, 
16 — Arcus Aorta. 
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Extremitas inferior (Al t ucu) : Üçgen şeklindedir, kolon sol kö-
şesi üzerine yatar. Bu uç umumiyetle pankreas'm kuyruğu ile te-
mastadır. 

Margo anterior (Ön kenar) : Serbest olan bu kenar keskindir. 
Burası diafragma yüzü ile mide yüzünü birbirinden ayırır. 

Margo posterior (Arka kenar): Ön kenardan daha yuvarlak ve 
künttür. Böbrek yüzü ile diafragma yüzünü birbirinden ayırır. 

Margo intermediatus : Böbrek ve mide yüzünü birbirinden ayı-
rır. 

Margo inferior (Al t kenar) : Colon yüzünü diafragma yüzünden 
ayırır. 

Dalağın ince bir kapsülü vardır. Bundan dolayı da dalak kolay 
yırtılır ve dikiş tutmaz. Bu sebepten dalak yırtılmalarında dalak di-
kilmez, olduğu gibi çıkarılır. Dalağın her tarafı periton ile örtülü-

> 

K 
(Şekil — 246) Dalağın Visseral yüzü 

1 — Ön kenar, 2 — Arka kenar, 3 — Böbrek yüzü, 4 — Kalın barsak yüzü, 
5 — Pankreas yüzü, 6 — Mide yüzü, 7 — Hilus'daki vena. 
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dür, ve periton kapsüle sıkı sıkıya yapışıktır. Dalak üzerini örten 
peritondan husule gelen iki mühim bağ dalağı yerinde tutar. Bun-
lardan biri Ligamentum phrenicolienale'dir, dalağı diafragmaya 
bağlar, diğeri Ligamentum gastrolienale'dir, bu bağ da dalağı mide-
ye bağlar. Dalağın büyüklüğü ve ağırlığı şahıstan şahısa çok deği-
şir. Ağırlığı 75 - 450 gr. arasmda değişir, umumiyetle 100 - 250 gr. 
dır. Uzunluğu yetişkinde 12 sm. genişliği 7 sm. kalınlığı 3 - 4 sm. dir. 
Hastalık dolayısı ile dalak bazen çok büyür 10 -15 kgm. olabilir. Asıl 
dalaktan başka karın içinde muhtelif yerlerde Lien accessorius bu-
lunabilir. Bunların büyüklükleri fındıktan ceviz büyüklüğüne kadar 
değişebilir. 

Dalağm Strüktürü : Dalağın dış yüzünü Tunica serosa denilen 
peritondan olma bir zar örter. înce ve düz olan bu zar insanda dala-
ğın fibroelâstik olan kapsülüne sıkı sıkıya tutunmuştur. Tunica a-1-
buginea denilen fibroelâstik olan zar, dalağın her tarafını sarar. 
Yalnız Hilum'da bundan çıkan bir çok fibröz bandlar (Trabeculae) 
dalağın içine girer ve her tarafma yayılır. Trabeculae arasmda ka-
lan dalak kısmına areolae denir. Buralardaki dalak dokusuna Pulpa 
lienis (Dalak pulpası) ismi verilir (Şekil —- 247, 248). Dalak pulpası 
koyu kırmızı yumuşak bir kitledir, içinde ince reticulum iplikleri 
vardır. Bunların arasında kan, bir çok lemfosit, polimorf nüveli lö-
kosit, monocyte ve macrophage'lar vardır. Dalak pulpasmda Dala-
ğm malpighi cisimcikleri denilen Lemfa bezcikleri vardır. Bunların 
diametri 0,25 mm. - 1 mm. arasında değişir. 

(Şekli — 247) Dalağın enine kesiti, Art . Splenica ve Dallarının Dalak 
içinde dağılışı, 

a — Art. Splenica, b — Dalak Pulpası 
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(Şekil — 248) Dalağın bir parçasından enine kesit 
a — Trabecula, b — Malpighi cisimciği (Lemfa bezedği) , c Pulpa lienis. 

(Şekil — 249 Fetus'da Thymus bezi 
a — Gl. Thyreoidea, b — Art. Carotis, c — V. Jugularis interna sinistra, d — Art. 

et V. Subclavia sinistra, e — V. Cav. superior, f — N. Vagus dexter, 
g — w . Thyreoiıdeae, h — Trachea. 
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THYMUS 

Timus göğsün üst tarafmda ve damarlarla trachea önünde bulu-
nan, lemfoid bir bezdir. Büyüklerde timus atrofiye olur ve göğüs 
açlıdığı zaman görülmez. Bazı hastalık hallerinde timus görülebilir. 
Timus bezi küçük çocuklarda görülür. Timus doğumdan evvel 12-14 
gr. kadardır. Puberte'ye kadar büyür, ve 35 gr. kadar olur. Sonradan 
atrofiye olur (Şekil — 249). Timus iki lobdan yapılmıştır. Kısmen 
boyun kismen göğüste bulunur. Timus'un iki lobu içinde bir çok lo-
büller vardır. Bunların büyüklükleri 0.5-2 mm. arasında değişir. Lo-
büller içinde lemfositler vardır. Timus bezi küçük lemfotsitler ve plaz-
ma hücreleri husule getirir. Timus'un diğer fonksiyonları bilinme-
mektedir. 
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İ N D E K S 

A 

aa. Bronchiales 50 
aa. Iliacae communes 64 
aa. Oesophageae 50 
Annulus fibrosus 4, 7 
Annulus ovalis 10 
Aorta abdominalis 51 
Aorta deliği 13 
Arcus Aorta 27 
Arcus volaris profundus 45 
Art. Anonyma 27 
Art. Auricularis posterior 31 
Art. Basilaris 39 
Art. Brachialis 43 
Art. Carotis communis externa, in-

terna, sinistra 27, 33 
Art. Coeliaca 54 
Art. Coronaria cordis daxtra 25 
Art. Coronaria cordis sinistra 25 
Art. Dorsalis pedis 80 
Art. Femoralis 71 
Art. Gastrica sinistra 56 
Art . Hepatica 56 
Art. Hypogastrica 64 
Art. întercostales 51 
Art. Lienalis 57 
Art . Lingualis 28 
Art. Mammaria interna 40 
Art. Maxillaris externa (Art. Faci-

alis) 30 
Art. Maxillaris interna 32 
Art . Occipitalis 30 
Art. Pharyngea ascendens 31 
Art. Phrenica superior 51 
Art. Poplitea 76 
Art. Radialis 43 
Ar t temporalis superficialis 31 
Art. Thoracalis acromialis 42 
Art. Thoracalis lateralis 42 
Art. Thoracalis suprema 42 
Art. Thyreoidea superior 28 

Art. Tibialis anterior, posterior 78, 
82. 

Art. Transversa colli 41 
Art. Subcostales 51 
Art. Subclavia 38 
Art. Subclavia dextra, sinistra 27, 38 
Art. Subscapularis 42 
Art. Ulnaris 45 
Art. Vertebralis 38 
Atrial sistol 18 
Atrium dexter, sinister 7, 9 
Atrioventricular Bundle 16 
Atrioventricular Node (Aschoff - Ta-

vlara düğümü) 16 
Atrium sinistrum 11 
Auricula dextra, sinistra 9, 12 

B 

Beyin arterleri 36 

C 
Cisterna Chyli 129 
Cloquet bezi 135 
Confuluens sinuum 101 
Columnae Carneae 11, 13 

D 

Ductus lymphaticus dexter 130 
Ductus thoracicus 128 
Ductus venosus 21 

E 

Endocardium 3, 4 
Epicardium 3, 4 

F 

Foramina Thebesii 9 
Foramina venarum minimarum 9 
Foraman ovale 20 
Fossa ovalis 10 
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H 

Hepatic gurup 138 
His hüzmesi 3 

K 
Kalb 7 
Kalb Siklus'u 17 
Keith Flack 16 

Lemfa 128 
Lemfa damarları 126 
Lemfatik kapiler ağ 125 
Lien 144 
Lymphoglandulae 127 
Lymphoglandula popliteae 134 
Lymphoglandula tibialis anterior 134 
Lymphoglandulae axillares 131 
Lymphoglandulae diaphragmaticae 

143 
Lymphoglandulae gastricae superi-

ores, inferiores 137 
Lymphoglandulae ileocolicae 139 
Lymphoglandulae intercostales 143 
Lymphoglandulae inguinales 134 
Lymphoglandulae inguinales superfi-

ciales 135 
Lymphoglandulae mesentericae 139 
Lymphoglandulae mesentericae infe-

riores 139 
Lymphoglandulae mesocolicae 139 
Lymphoglandulae sternales 142 
Lymphoglandulae subinguinales 135 

M 

Mitral deliği 13 
M. Papillaris 5 
Musculi Pectinati 13 
Myocardium 1, 3, 4 

O 
Orificium Art. Pulmonale 10 

Parietal lemfa bezleri 135, 137 
Pericardium 5 
Plexus basillaris 102 
Plexus venosi vertebrales externi, 

interni 113 
Purkinje lifleri 3 

R 

Rami Mediastinales 50 
Receptaculum Chyli 129 
Rosenmüller bezi 135 

Septum ventriculorum 16 
Sinoatrial Node 16 
Sinüs cavernosus 101 
Sinüs caroticum 34 
Sinüs coronarius 9 
Sinüs durae matris 98 
Sinüs intercavernosi 102 
Sinüs occipitalis 101 
Sinüs petrosus inferior 102 
Sinüs petrosus superior 102 
Sinüs rectus 100 
Sinüs saggitalis inferior 99 
Sinüs saggitalis superior 99 
Sinüs transversus 100 
Subpyloric grup 138 

Thymus 149 
Trabeculae carneae 11, 15 
Tricuspid deliği 10 
Tunica adventitia 24 
Tunica intima 24 
Tunica media 24 
Truncus costo cervicalis 41 
Truncus thyreocervicalis 39 
Torcular herophili 101 

V 

Valvula bicuspidalis 13 
Valvila semilunare pulmonalis 11 

Valvula semilunaris aortica 15 
Valvula tricuspidalis 10 
V. Angularis 91 
V. Anonyma dextra, singstra 110 
V. Auricularis posterior 92 
V. Azygos 111 
V. Axillaris 108 
V. Basilica 107 
V. Cava inferior, superior 9, 111, 120 
V. Cephalica 104 
V. Cerebri 96 
V. Circumflexa ilii profunda 118 



V. Cordis 87, 88, 89 
V. Coronaria ventriculi 123 
V. Cystica 123 
V. Emissariae 102 
V. Epigastrica inferior 118 
V. Facialis anterior, posterior 91, 92 
V. Femoralis 118 
V. Frontalis 89 
V. Hemiazygos 111 
V. Hemiazygos accessoria 111 
V. Hypogastrica 118 
V. iliaca externa 118 
V. tliaca communis 120 
V. Intercostalis suprema 110 
V. tnnominata 110 
V. Jugularis anteriir 93 
V. Jugularis externa 92 
V. Jugularis interna 93 
V. Jugularis posterior 93 
V. Lienalis 122 
V. Maxillaris interna 91 
V. Mediana antebrachii 107 
V. Mesenterica superior 123 
V. Occipitaiis 92 
V. Porta 122 
V. Poplitea 117 
V. Pubica 118 
V. Publica 118 
V. Pulmonalis 13 

V. Pylorica 123 
V. Saphena magna 114 
V. Saphena parva 116 
V. Subclavia 109 
V. Superficialis 91 
V. Supraorbitalis 91 
V. Temporalis 91 
V. Vertebralis 94 
w . Bronchiales 111 
vv. Cerebri externae 96 
vv. Cerebri internae 98 
vv. Digitales 104 
vv. Digitales plantares 116 
vv. Hepaticae 121 
vv. mammariae internae 110 
vv. Metacarpales 104 
vv. Ovaricae 121 
vv. Parumblicales 123 
vv. Phrenicae inferiores 121 
vv. Renales 121 
vv. Suprarenales 121 
vv. Spermaticae 120 
vv. Tibiales anteriores 117 
vv. Tibiales posteriores 116 
vv. Thyreoideae inferiores 110 
Ventriculus dexter 7, 10 
Ventriculus sinister 7, 13 
Ventriküler sistol 18 
Vestibula Aortae 13 
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