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Coınparative M~cro-Anatoınic and Subgross Investigations
on the Encephulon and ınemnges of Hen-Cock (Gallus doınesticus) and the Turkey (Meleagris gallopavo)
Suınınary: In this study a total of 40 birds, hens, cocks, male and
female turkeys averaging 2 years old, collected from vicinities of Ankara was
used. The encephalon and meninges of tkese animals were macro-anatomically
and suhgrossly examined and several measurements were determined.
(Received on 22. 2. 1979)
Özet: Bu araştırm~ ifin Ankara yöresinden sa/Ilanan ortalama iki yaşlı
ve herbirinden i O ar adet olmak üzere toplam 40 adet tavuk, horoz, erkek ve
dişi hindi'nin encephalon ve zarları makro-anatomik ve suhgros olarak incelenmiş ve feşitli ölfüler saptanmıştır.

Giriş
Daha önce yayınlanan (9) da belirtilen nedenler gereğince bu kez,
tavuk, horoz, erkek ve dişi hindi'nin encephalon ve zarları (meninges) üzerinde olabilecek ayrım ve benzerlikleri belirlemek amacı ile
karşılaştırmalı bir araştırma yapmayı yararlı bulduk.
Kanatlılarda beyin ve omur ilik memelilerde olduğu gibi üç zar
ile örtülmüş olup, duramater, falx cerebri iLCtentarium cerebclli'yi
oluşturmuştur (2,3).
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Evcil kuşlarda büyük olan hemispherium'lar (4), dorsal'den
uzun ve derin median bir yarık aracılığı ile birbirinden ayrılmış olup
(1,3), sulci ve gyri kapsarnazlar (1,2,3). Fissura lateralis (Sylvii)
vardır (I ,3). Corpora quadrigemina (tectum mesencephali) 'nin karşılığı olarak kanatlılarda corpora bigemina oluşmuştur (1,2,3).
Hemispherium'ların nasal ucu kanatlılarda sivrilerek bulbus 01factorius'a geçer (1,3), bu oluşumlar küçük olup (I;), birbirine yapışık
durumdadırlar (5). Kuşlarda beynin ventral yüzündc memelilerde
olduğu gibi hypophysis cerebri, infundibulum, pedunculus cerebri
ve chiasma optieum var olduğu haldc (3), corpus mamillare, corpus
cal1osum, cornu ammonis (hippocampus) ve septum pellueidum yoktur (1,2,3). Ayrıca kanatlılarda pons da bulunmamaktadır (2).
Tavukta beynin ön ucu iki göz arasında lokalize olmuştur (2),
dorsal yüzü convcx olup görünüşü ıskambil kağıdındaki maça'ya benzer (5). Hemispherium'ların caudaı'i beynin en geniş kısmını oluşturur (5).
Kanatlılarda cerebellum, hemispherium'ların caudal ucu arasında V şeklinde bir kabartı yapmıştır. İki yandan sıkıştırılmış bir görünüşe sahip olup yanlarda caudo-Iateral çıkıntılar vardır. Ergin tavukta beyin, diğer kuşlara oranla ventral'de daha çok yassılmıştır (5).
Ventrİculus quartus baklava şeklinde (5) olup, tavanı kubbelenmiştir (I). Cerebellum'un vermis'i belirgindir (1,3), lopcuk şeklindeki flocculus'u ise az gelişmiştir (1).
Ergin tavukta büyük olan cercbellum'da
bulunmaktadır (10).

(7), fissura secunda

Kanatlılarda cerebellum'un median kesitinde arbor vİtae cerebelli belirgin olarak görülür (3). Medulla oblongata tavukta medulla
spinalis'den daha enlidir (3,6) ve ondan S şeklinde belirgin bir bükülme ile ayrılır (1,3).
Ventriculus lateralis kanatlılarda büyüktür, hemispherium'ların
substantia grisea'sı zayıftır, corpus pineale ise genellikle memelilerdeki
gibidir (3). İçi boş olan corpora bigemina (3), dorsal'de bir commissura
aracılığı ile birbirine bağlanmıştır (1,3).
Ventriculus tertius evcil kanatlılarda üçgen şeklini andırmakta
olup tepesi beynin basis'inde yer almıştır, dorsal kenarı biraz convexdir (1).
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~ate~yal ve ~etot
Bu araştırmada, herbirinden 10 ar adet olmak üzere toplam 40 adet
tavuk, horoz, erkek ve dişi hindi kullanılmıştır. Bu hayvanların sağlanması, yaşı, araştırmaya hanrlanması ve gerekli ölçülerinin saptanması ile bu ölçülere ait ortalama bilgiler (9) da belirtilmişti.
Cavum cranii'nin açılması için önce 1. veya 2. cervical omur hizasından kesilen başın derisi ve üzerindeki kaslar bir makasla kesilip
atılmış sonra (8) de de belirtildiği gibi, kafatası üzerindeki kemikler
bir bıçak yahut küçük el tcsteresi ile transversal ve sagittal yönlerde
hafifçe ( +) şeklinde kesildikten sonra sivri uçlu bir keski yardımı ilc
kesilen bu kemikler parça parça alınarak encephalon zar1an ile birlikte dışarıya çıkartılmıştır.
Bu çalışmamızda materyalin yarısı taze (T), yarısı ise % 10 luk
formol solüsyonu ile (F) tesbit edilerek incelenmiştir. Çalışma sırasında
kürsümüzde her zaman kullandığımız araç ve gereçlerin dışında büyülteç, stereomikroskop, hassas terazi, cetvel, kompas, sivri uçlu keski,
küçük el testeresi, hıçak, jilet ve dereceli cam silindir ölçektende yararlanılmıştır.
Araştırmamızda
encephalon'un
rostralis ilc medulla oblangata'nın
arasındaki uzaklık alınmıştır.

uzunluk ölçüsü olarak polus
medulla spinalis'e geçiş sınırı

Bulgula~
Hemispherium'lann şekli: (Şek: i -2,A-B) Dorsal'den bakıldığında
önde iki hemispherium'dan oluşmuş cerebrum, her iki türde de eşkenar
üçgen biçiminde olup onun hemen gerisinde yer almış olan cerebellum
yanlardan basık bir 'U' harfi görünümündedir. Cerebrum'un facies
convexa'sının dış bükeyliği özellikle hemispherium'ların yanlarında
hindide tavuk ve horoz'dakine oranla daha belirgin olup her iki türde
de sulci ve gyri yoktur. Hemispherium'ların
caudal kenan ortasında
tavuk, horoz ve hindide cerebellum için belirgin bir çukurluk oluşmuştur ve dorsal'den bakıldığında cerebrum'un cerebellum'un sınırını aşmadığı ve onu örtmediği görülür. Fissura lateralis (Sylvii) her
iki türde de çok belirsizdir. Cerebrum'un en geniş transversal uzunluğu iki hemispherium'un caudal yan uçlan arasında kalan bölgedir.
Bulbus olfactorius: (Şek: 1-2,A-B,a) Cerebrum'un polus rostralis'inde yer almış her iki türde de birbirine yapışık ince uzun bir oluşumdur. Buna ait ölçülcr tablo: 1 de gösterilmiştir.

...•
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o

Tablo:
Hayvanın

tür ve cinsiyeti

Tavuk

--_._-----

--

_._

3.380
F (3.246-3.395)
3.362

... _.

---------.

- ---

Encephalon'un
uzunluğu (cm)

--

--- ---

Cerebrum'un
polus rostralis'
de genişliği (cm)
---

Cerebrum'un
polus caudalis'
de genişliği (cm)

--------------_.
(cm)

(mm)

Hindi

(erkek)

T (2.2-2.6)2.5
F (1.8-2.6)2.3

(2.5-3.5) 3. i
(2.4-3.2)2.8

(6.5-7.7)7.2
(6.4-7.5)7.0

(0.7-0.9)0.8
(0.6-0.8)0.7

- --

F (1.2-1.3)1.3

T (0.7-0.8)0.7
F (O.6-0.7)0.6

-- ---

(2.2-2 _4)2.3
(2.2-2.5)2.4
---

----

-------------_.-

(0.8-0.9)0.9
(0.7-0.8)0.8

-_ _.-._.-----..

(0.8-0.9)0.8
(0.8-0.9)0.9

-

----,--

-

-- ---

-_._-

--_.-

--"_.-

(6.67.4)7.0
(6.3-7.2)6.8

---------

-_.-._--

-----,---

---'-

--

(2.9-3.2)3. O
(3.1-3.3)3.2

(0.6-0.7)0.7
(0.7-0.8)0.8
---- ------(2.6-2.9)2.7
(2.5-2.8)2.6

----

(2.7-3.0)2.8
(2.6-.3. i)V!

(1.3-1.5) 1.4
(1.2-1.4)1.3

_._--- ---_._--_.

_.-----_.-

_.-

(0.5-0.6)0.6
(0.6-0.7)0.7

---

---_._"--_.-

T (1.2-1.3)1.2

T (0.7-0.8)0.7
F (O.6-0.7)0.6

-_._---

-------_._-

T (O.')-0.6)0.6
F (0.5-0.7)0.6
--_.- ---- - - _.T (i .9-2 .2)2. i
fo (1.7-2.1)2.0

(6.900-7.480)
7.240
(7.100-7.505)
7.355

._._------- --(3.1-3.4)3.2
(3.0-3.3)3.1

(dişi)
--------

(7.200-7.510)
7.4UO
(7.180-7.515)
7.394

-- _._--------

---------

Hindi

-----

(2.2-2.6)2.4
(2.3-2.5)2.1-

- - ---

Bulbus olfactorius'un genişliği

i

T (2.1-2.4)2.2
F (2.2-2.5)2.3

--- --._--

Cerebrum'un
hypophysis
hizasında yüksekliği (cm)

(3.450-3.710)
3.510
(3.455-3. (90)
3.495

----_._--"_._._------- ._- ---_._--

._._---

Encephalon'ull
hacmi (cc)

Bulbus olfactorius'un uzunluğu

Horoz
-------._--_._._-

-

T (3.260-3.410)

Encephalon'ıın
ağırlığı (gr)

i

--

--

- ---

(1.8-1.9)1.9
(1.7-1.8)1.8

-- -- ---- -- -_

- - _.-

---_ ..

(1.7-1.8)1.8
(1.6-1.9)1.7

..

- ------"------

(0.9-1.1)1.0
(O.9-1.0) 1.0

-----_._--- -(0.8-0.9)C.9
(0.7-0.8)0.8

---_.-

._--

(0.7-0.9)0.8
(0.8-1.0)0.9

-(0.7-0.9)0.8
(O.8-0 .9)0.8

Eveil Kanatlılardan

Tavuk.

751

Horoz

Ventriculus lateralis: (Şek: 3-4,b) Hindide tavuk ve horozdakine
oranla daha geniş bir yapıda olup her iki türde de ayrı bir septum
pellucidum aracılığı ile ikiye bölünmüştür. Bu iki zar birbiri ile kaynaşmamış olup ortasında bir boşluğu kapsamaktadır.
Chiasma opticum: (Şek: 2, A-B,b) Tavuk, horoz ve hindide çok
belirgin bir yapıdadır.
Tuber cinereum ve hypophysis cerebri: (Şek: 2,A-B,c) Tuber
cinereum tavukta ortalama F (L2mm), horozda F (L4mm), erkek
hindide F (L.8mm) çapında yuvarlak bir oluşumdur.
Hypophysis cerebri ise her iki türde de tabaııı rostral, tepesi
caudal yönde yer almış bir ikiz kenar üçgen görünümündedir. Bu
oluşuma ait ölçüler tablo: 2 de gösterilmiştir.
Tablo:

----_

Hypophysis ccrcbr;'
nİn tabanda
genişliği (mm)

Hypophysis cercbri'
nin uzunluğu (mm)

Hayvanın tür
ve cinsiyeti
----

2

.•.

--

.-------

--

-

T (4.2-4.4)4.3
F (4 .0-4 .3)4 . i

Tavuk

------_ .._---

-_._---

.,"

--------Hintli

(erkek)

Hindi

(dişi)

_._--_

..

__

."

.. _-

_- - ------T (6.1-6.3)6.2
F (5.8-6.1)6.0

-

--------_.
(2.4-2.5)2.4
(2.2-2.4)2.3
-------

-"_.--

----

__________

(3.1-3.4)3.3
(3.0-3.3)3.2

••

--_

••

__

.-

, __

o

(0.8-9.3)9.0
(8.7-9.1)8.8
-_. ---.-----(9.0-12.0)11.0
(9.4- i i .5) iO.5
__

o

_._

••

_

••

__

-

-

__

-

(17.5--19.0)18.0
( 17 .0- i8.:)) 17.8

(3.2-3.3)3.2
(3.1-3.3)3.2

T (6.0-6.2)6.1
F (5.6-6 0)5.8

..

---_.---_._.-

\2.1-2.3)2.2
(2 .0-2.2) 2. i

_._----

T (4.4-Hi)4.:ı
F (43-4.6)4.4

Horoz

Hypopyhsis cercbri'
nin ağırlığı (mgr)

o'"

---_._._----

(18.5-19.0)18.7
(17.7-18.c,)18.0

Ventrieulus tertius: Tavuk, horoz ve hindide ters 'V' harfini
andıran (1\) ince bir kanal şeklindedir.
Corpus pineale (epiphysis cerebri): Her iki türde de cerebrum
ilc cerebellum arasında ve corpora bigemina'nın dorsal'inde yer almış
çivi şeklinde bir oluşum olup, şişkin baş kısmı dorsal'de, ince sap
kısmı ise ventral'e doğru uzamış dunımdadır. Bu oluşuma ait ölçüler
tablo: 3 de gösterilmiştir.
Thalamus: (Şek: 2, A-B,d) Her iki türde de belirgin dışbükey bir
yapıda olup, dorsaI'de hemispherium'ların ventral'inden başlıyarak
yanlardan cerebrum'un ventral yüzüne kıvrılıp chiasma opticum hizasında sonlanmaktadır.
Pedunculus cerebri: (Şek: 2, A-B,f) Tavuk, horoz ve hindide medulla oblongata'nın rostral'İnde yer almış olup tuber cinereum'un
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Tablo:
Epiphysis
uzunluğu

Hayvanın tür
ve cinsiyeti

Epiphysis ccrebri'nin
genişliği (mm)

cercbri'nin
(mm)

----- -----

---------

3

Ta',uk

T (3.1-3.3)3.2
F (3.0-3.2)3.1

Horoz

T (3.4-3.6)3.5
F (3.3-3.5)3.4

-------------------

- ._---

(1.2-1.4)
(1.1-1.3)

1.3
1.2

"._------

------(I .3- i .5) i .4
(i .4-1 .5) 1.5

---------~
Hindi

-----------

-

00°

Hindi (erkek)

(dişi)

(1.9-2.2)2.0
(1.8-2.0)1.9

T (5.5-6.0)5.8
F (5.4-6.2)5.7

-

o_o

dorsal'de

--------

"__________

--

(1.8-2.1)2.0
(1.8-2.0)1.9

T (5.6-6.0)5.8
F ('i .5-6. 1)5 .9

sınırında bir ok başı gibi sivrilmiştir. Genişliği ortalama olarak tavukta
F (7.2mm), horozda F (7.8mm), erkek hindide F (9.3mm), dişi hindide F (9.5mm) dir.
Corpora bigemina: Her iki türde de dorsal'den cerebrum, yanlardan thalamus ile örtülmüş hafif dışbükey gör'ünümde bir oluşum olup
median'da az belirgin bir sulcus aracılığı ile ikiye ayrılmış durumdadır.
Medulla oblongata: (Şek: 2,A-B,e) Tavuk, horoz ve hindide
pedunculus cerebri'nin caudal'inde
yer almış olup ortasında,
adı
geçen oluşumdan başhyarak devam eden sığ bir fissura mediana ventralis'i kapsamaktadır.
Medulla oblongata'nın
dorsal yüzünde fossa
rhomboidea hafif bir çukurluk halindedir ve sulcus medianus oldukça
belirgindir.
Cerebellum: (Şek: 5-6,b) Her iki türde de sagittal uzunluğu
transversal uzunluğuna oranla daha fazladır. (tablo: 4). Vermis oldukça belirgindir, flocculus en büyük hindide sonra sırası ile küçülerek
Tablo:

,~

Hayvanın tür
ve cinsiyeti

CcrcbeIlurn'un
sagittal
uzunluğu (mm)

CerebcIlum'uıı
transversal
uzunluğu (mm)

Tavuk

T (11.2-11.4)11.3
F (11.1-11.3)11.2

(6.2-6.5)6.3
(6.1-6.4)6.2

Horoz

T (11.4-1ı.6)11.5
F (I i .3- i i .6) 1i .4

(6.1-6.6)6.2
(6.3-6.7)6.5

Hindi

(erkek)

T (14.3-14.6) 14.4
F (14.2-14.8)14.6

(8.0-8.4)8.2
(8.1-8.6)8.4

Hindi

(dişi)

T (14.0-14.5)14.2
F (14.4-14.7)14.5

(8.2-8.5)8.3
(8.1-8.6)8.3

Tablo: 5

Hayvanın
tür ve
cinsiyeti

Tavuk

--Horoz
Hindi
(erkek)
Hindi
(dişi)

Araehnoidea eneephali'nin Kalınlığı
(mm)

Duramater encephali'nin kalınlığı
(mm)
Lobus
frontalis
üzerinde

Falx
cerebri
yakınında

Vermis
üzerinde

Lobus
frontalis
üzerinde

Falx
cerebri
yakınında

Vermis
üzerinde

(0.01-0.02)
0.02
(0.01-0.02)
0.02

(0.01-0.02)
0.01
(0.01-0.02)
0.01

(0.01-0.02)
0.02
(0.01-0.02)
0.02

(O.01-0.02)
0.02
(0.02-0.03)
0.02

(0.01-0.02)
0.02
(0.02-0.03)
0.02

(0.19-0.21)
0.20
(0.21-02.2)
0.22

(0.02-0.03)
0.03
(0.02-0.03)
0.03

(0.02-0.03)
0.03
(0.02-0.03)
0.02

(0.02-0.03)
0.02
(0.02-0.03)
0.02

(0.20-0.21 )
0.21
(0.19-0.22)
0.21

(0.02-0.03)
0.02
(0.02-0.03)
0.02

(0.02-0.03)
0.02
(0.02-0.03)
0.02

(0.02-0.03)
0.03
(0.02-0.03)
0.02

T (0.07-0.08)
0.08
ı: (0.06-0.07)
0.07

(0.10-0.11)
0.11
(0.09-0.10)
0.10

(0.14-0.15)
0.15
(0.13-0.14)
0.14

T (0.08-0.09)
0.09
F (0.09-0.10)
0.10

(0.11-0.12)
0.12
(0.12-0.13)
0.13

(0.16-0.17)
0.17
(O.\7-0. 19)
0.18

T (0.10-0.11)
0.11
F (0.10-0.12)
0.11

(0.14-0.16)
0.15
(0.15-0.16)
0.16

T (0.11-0.12)
0.12
F (0.10-0.1 i)
0.11

(0.15-0.16)
0.16
(0.14-0.15)
0.15

(0.01-0.02)
0.01
(0.01--0.02)
0.01

---

::ı::

..•oo

"

-
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horoz ve tavukta görülmektedir. Cerebellum, tarnsversal yönde sulci
ve gyri'yi kapsamaktadır.
Vallecula cerebelli (rec. tecti ventriculi
quarti) belirgin olup tavukta ortalama F (2.5mm), horozda F (2.8mm),
erkek hindide F (4.6mm), di~i hindide F (4.4mm) derinliğindedir.
Ayrıca cerebellum'un
ortasında yer almı~ olan arbor vitac cerebelli
her iki tür hayvanda da oldukça belirgin bir görünümdedir.
Ventriculus quartus: (Şek: 5-6,d) Her iki tür hayvanda da hafif
içbükey olup caudal'e doğru bir ok ba~ı ~eklinde sivrilerek sonlanmaktadır.
Ayrıca, vclum medullare rostrak ve caudale ile brachia cerebelli
rostralia, lateralia ve caudalia'da tavuk, horoz ve hindide belirgin
olarak ~ekillenmi~tir.
Meninges encephali:
Tablo:5 den de anla~ı1acağı üzere duramater encephali her iki
türde de en kalın olarak vermis üzerinde bulunmakta sonra gittikçe
incelerek falx cerebri yakınında ve lobus frontalis üzerinde yer
almaktadır.
Buna karşın aradınoidea encephali'nin
belirgin bir ayrım göstermemektedir.
Tablo:
Hayvanın
tür
ve cinsiyeti

Falx cerebri"nin kalınlığı (ortasında nım)

_._ _------

------

..

.._--------

(0.34-0.36)0.35
(0.33-0.35)0.34

T (0.30-0.33)0.32
F (0.31-0.33)0.32

------------

--------------

(erkek)

.-----_._-.-_.

Hindi

Tentorium
cercbelli'nin
kalınlığı (ortasında mm)
-"--

- ._--

.

Horoz

Hindi

6

T (0.27-0.31)0.29
F (0.25-0.30)0.27

Tavuk

(dişi)

-

._------------

(0.37-0.39)0.38
(0.36-0.38)0.37

---------------

T (0.36-0.39)0.38
F (0.37-0.40)0.39
._--

kalınlığı bölgelere göre

(O.43-0.45) .044
(0.44-0.45)0.4."
-'-

T (0.39-0.40)0.40
F (0.38-0.40)0.39

-------

----._-_.-

(0.45-0.46)0.40
(O.44-0.46)0.4:;

Tartışma
Kanatlılarda
(5), dorsal yüzünün ~eklini ıskambil kağıdındaki
maça'ya benzettiği cerebrum'u biz her iki türde de e~kenar üçgen biçiminde tanımladık.
Yine (5), cerebrum'un caudal ucunda yer almı~ olan cerebellum'un
'V' ~eklinde bir kabartı yaptığını belirtmektedir.
Biz tavuk, horoz
ve hindi üzerindeki çalışmalarımızda bu olu~umu yanlardan basık bir
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'U' harfi görünümünde bulduk. Ayrıca (I ,2,3) ün de belirttiği gibi,
hcmispherium üzerinde her iki türdc de suIci ve gyri'nin varlığına
rastlamadık. Ancak yine (I ,2,3), kanatlılarda septum pellucidum'un
bulunmadığını bildirdiği halde biz bu oluşuımı tavuk, horoz ve hi ndide çok belirgin olarak saptadık.
Ventriculus quartus'u (5) baklava şeklinde belirlemesine karşın
biz her iki türde de hafif içbükey olan bu oluşumun eaııdal'e doğru
hir ok başı şeklinde sivri1crek sonlandığını gördük.
Corpus pineale'yi (3) kanatlılarda da mcmdilerde olduğu şekliyle belirttiği halde biz tavuk, horoz ve hindide bu oluşumu, şiskin
bir baş ile uzun bir sap kısmından oluşmuş çivi biçiminde tanımladık.
Ventriculus tcrtius'lI (I), CHil kanatlılarda üçgen ~eklinde bildirmesine karşın biz her iki türdeki bıılgıılarımızla bu oluşumu tersine dönmüş 'V' harfini andıran ince bir kana'l biçiminde gördük.
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Şekil: i Horoz (A) ve erkek hindinin (B) beyninin dorsaFnen
görünüşü
Fi~: ı Br~ins of eaek (A) and male turkey (ll), dorsal vi!.:w. a) Bulbus alfaetotius, b) Hemis
plıerium, c) Cecebdlum,
d) MedLılla spiııalis, e) Floeeulus

1

c.l
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Şekil: 2 Horaz (A) ve erkek hindinin (B) beyninin ventral'den
görünüşü
Fig: 2 Brains af caek (A) and maIc turkey (B), ventral view. a)Bulbus olfaetarius, b) Chiasma
aptieum, c) Hypaphysis eerebri, d)Thalamus,
e) Medulla ablangata, f) Peduneulus eerebri

i

Şekil: 3 Horozua ventricult<s lateralis "C septuın peIlııciciuın'un görünümü x5
fig: 3 Lateral ,'eııtricle and s~ptuın pclluciduın ofcock. a)Septum pellucidulTl, h)Ventricıılus
late;'alis

Şekil: 4 Erkek hindide ventricıılııs lateralis ve septum peIlucidum'nn
görünümü x3
Fig: 4 Lateral ventricle and septum pcllucidum of malc turkey a) Septum peIlueidum,
Vcntriculus latcralis

b)

Evcil Kanatlılaçdan

Şekil: 5 Horazda
Fig: 5 Median

eerebrum

section of eerebrum
c) Valleeula

6 Median

section

eerebclli

of eerebrum

b) Ct"rebellum,

and

c) VaIleeula

i

Horoz

ve eerebeIlum'un

and eerebellum

Şekil: 6 Erkek hindide cerebrum
Fig:

Tavuk

median kesiti X3

of eoek. a) Cerebrum,

d)Ventrieulus

eerebeIlum

b)

CerebeIlum,

quartus

ve eerebeIlum'un
cerebelli,
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median kesiti X3

of male

d) Ventrieulus

turkey
quartus

a)

Cercbrum,

