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Necdet Dursun*

Etudes macro-anatomiques sur le plexus brachial
de l'ane (Equus asinus L.)

Resume: Dans ce travail, on a Ctudii la fO/'mation et la distributıon
ginerale du plexus brachial de l'ane. Pour cefaire, on a utilisi 8 anes de sexe
et d'age differents.

CheZı' ane, le plexus brachial est formi par la dunion des branches vent-
rale des sixieme, septieme, huitieme ııeıj cervicaux et celles des premier et de-
uxieme neif thoraciques. La branche ventrale du sixieme neif cervical et celle
du deuxieme neif thoracique participent incirectement au plexus brachial,. po-
urtant les branches ventrales des septieme et huitieme neıI cervieaux et la brac-
he ventrale du premier neif thoracique contribuent directement au plexus brac-
hial. La branehe cu sixieme neif cervical qui participe a la fo'rmation du plex-
us brachial est assez faible et sa participation au plexus, se fait, au ventrale
du muscle scalerıe moyen, par le reunion a la branche ventrale du septieme neif
cervieal par l'intermidiaire d'un branche tout lı fait mince.

La branclze ventrale du deuxieme neif tlzoracique fait partie par une branc-
he assezfaible au plexus brachial, et la reste du meme neif forme directement
le premier neıj intercostal. La partieipation au plexus braclzial de la branc1ıe
ventrale du neif thoraeique mentionni, se fait par la reunion du premier neif
ıhoraeique, d'un branehe eourt et faible dirigeant vers la eranioventrale, emis
par le meme neıJ, au niveau du muscle long du eou.

Chez l'ane, la formation des neifs qui se ditaehent du plexus braehial
est eomme suit

* Doç. Dr. A.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Kürsüsü. Ankara-Türkiye.
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Le ner] sus-sc::.pulqire est fornıe exactement par les branches ventmles
des sixieme, septieme nerI cervicr.ux et,. pa une hrcnche tres faible du huitieme
ner] cercivel.

Les ne~fs sous-scapulcires prennent leurs origins des bmnches ventmles du
septieme,. per une branche tres faible du huitieme ner] cerviccl. Leur nombre
varie generalement de 2 d 4" Ori a constate pourtant qu'ils sont au nombre de
2 dcns deux pieee (dans 25 % des cas),. 3 dans deux piece, et 4 dans d'aut-
res pieees.

Che;:;l' dne, le neıf musculo-cutcn e est principalement forme par la branc-
he ventrale du septieme neıf cereival, on a constate pourtant, d l'exterieure de
trois cas, qu'il preıwit des fibres de la branche ventrale du huitieme ne~f cer-
vical.

Le neıfaxillaire est forme per les branches ventrales (fes septieme et huiti-
eme ne~f cervicaux,. on a constate cependent que dans un seul cas (dans 12,5 %
r.es ccs), Ul1efeible branche prenant de la branche ventrale du premier nerf tho-
mcique, participait d le formation du meme ner].

On a constate en autre que les ne~fs pectomux eraniaux prenaient leur ori-
gine des branches ventrales des septieme et huitieme ne~f cervicaux et que leur
nombre etait en generale 4 et cependant dans deux cas (dans 25 % des cas),
ces ne~fs prenaient des fibres de la branche ventrale du premier ner] thoracique
et que son nombre etaıt cu 5 dans les memes pieces.

On a constete que le ner] t/ıoracique lolig us preanit son origine des braııc-
hes vgntrales des septieme et huitieme ner] cervimux,. le neıf tllOracodorsale
de la branche ventm!e du huitieme ner] cervicd, et le ner] thoracique lateral des
breııches ventretes du huitieme ner] cervical et le premier ner] thoracique.

On a constate que le ııer] mdial ete it forme par les branches ventrales du
!luitieme ner] cervical et le premier ne~f t/ıoıacique.

On a constate que le ne~f median etait forme par la plııpart des cas (sa-
u! deux cas) par la ,eunion (~esbranches ventrdes du huitieme neıf cervical et
du premier neif thoracique,. mais seul dans deux cas (dans 25 % des cas)
une faible brenche qui se detache de la branche ventrale du deuxieme nerf t/zo-
racique, qui est en fcit asse;::;fcible che;::;l' ane par rapport cux" autres nerfs,
pcrticipait d la formation du neı] median. "

On a constate que la nerf ulnaire etait forme lı la suite de la ,eunion des
branches ventrales du huitieme nerf ceıvical et du' ner] premier et deuxieme
nerfs thoraciques.
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On a constate que leur trajets, ramificction et regions d'innervation des
neifs se detechant du plexus brachial, n'etaient pes en generale diffirent,
des traiet, ramification et regions d'innervetion des memes nerIs (!e cheval.

Özet: Bu falışmada merkebin plexus brachialis'inin teşkili ve genel
dağılımı incelendi. Bu yalışma ifin d(~işik yaş ve cinsiyette sekiz cdet merkep
kullanıldı.

lvlerkepte plexus brachialis altıncı, yedinci, sekizinci boyun siniderinin
ventral kollarının birinci ve ikinci göğüs siniderinin ventrel kollarıyla bir-
leşmesi sonucu oluşur. Altıncı boyun sinirinın ventra! kolu ile ikinci göğüs si-
nirinin ventrd kolu plexus bradlialis'e dolaylı olarak katıldığı halde, yedin-
ci, sekizinci boyun siniderinin ventral kolları ile birinci göğüs sininnin vent-
ral kolu plexus'a doğrudan katılmaktadır. Altıncı boyun sit/irinin plexus brac-
hialis'in teşkiline katılan kolu fok iı;cedir ve plexus' a katılışı, m. scalenus
medius'un ventralinde, son derece ince olan bir kol aracılığıyla, yedinci boyun
sinirinin ventral koluna ba,~lanmasıyla olur.

lkinci göğüs sinirinin ventral kolu plexus braclıialis'e olduk{a ince bir
kolla katılmakta, sinirin geri kalan kesimi ise ioğrudan birinci intercostal
siniri şekillendirmektedir. Söz konusu göğüs sinirinin ventral kolunun plexus
brachialis'e katılışı ise, m. longus cal/i düzeyinde verdiği ve cranioventral se-
yidi kısa ve ince bir kolun, birinci göğüs sinirine bağlanmasıyla olur.

lVlerkepte plexus brachialis'ten ayrılan siniderin oluyumu ise şöyledir:

N. suprascapularis merkepte kesinlikle altıncı, yedinct ve fok ince bir
kol ile de sekizinci boyun siniderinin ventral kollcrı tarqfından oluşturulur.

Nn. subscapulares yedinci, son derece ince bir kol ile de sekizinci boyun
siniderinin ventral kollarından orijin alır. Sayıları genellikle iki ila dört ara-
sında değişmekle beraber, iki piyeste (vak'aların % 25 inr.e) iki, iki piyeste
üf, diğer piyeslerde de dört tane oliuğu saptanmıştır.

N. musculocutaneus merkepte esas itibariyle yedinci boyun sinirinin vent-
ral kolu tarafindan oluşturulduğu, bUMmla beraber üf vak'anın haricinde se-
kizinci boyun sinirinin ventral kolundan diL iplikler aldığı sapü;nmıştır.

N. axillaris yedinci, sekizinci boyun siniderinin ventral kollarından
meydana getirildiği, sadece bir vak'ada (vak'ciarın % 12,5 inde) aynı sini-
rin teşkiline birinci göğüs sinirinin ventral kolundan gelen ince bir kolun da
katıldığı saptanmıştır.

Nn. pectorales cranialis'in yedinci ile sekizinci boyun siniderinin vent-
ral kollarından orijin aldıkları ve sayılarının genel olarak dört olduğu,

"
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bununla berebel' iki vck'ada (vak'alann %.25 inde) bu sinirlerin birinci gö-
ğüs siniriııin ventral kolundan da iplik aldığı, aynı piyeslerde sayılarının beş
olduğu saptanmıştır.

N. thoracicus longus yedinci, sekizinci boyun sinirlerinin ventral kol-
larından, n. thoracodorsalis sekizinci boyun sinirinin ventral kolundan, n.
t!ıoracicus later.ılis ise sekizinci boyun ile birinci göğüs sinirlerinin ventral kol-
larından orUin aldığı saptanmıştır.

N. radiolis sekizinci boyun sirtiri ile birinci göğüs sinirinin ventral kol-
ları tarafındaıi oluşturuldulu saptanmıştır.

N. medianus'un büyük bir yoğunluklrı. (iki vak' a harii) sekizinci boyun
sinirinin ventral kolu ile birinci göğüs sinirinin ver.trol kolunun birleşmesin-
den meyd(ma geldıği, yalnız iki vak'adrı. (vak'aların % 25 inde), esasen mer-
kepte ve diğer sinirlere nazaran zayif olan ikinci göğüs sinirinin ventral ko-
lundan ayrılan ince bir kolun da n. medianus'un şekillenmesine katıldığı sap-
tanınır tır.

N. ulnaris seki<;inci boyur, sinirinin venlral kolu ile biritici, ikinci göğüs
sinirlerinin ventral kollarının birleşmesi sonucu oluştuğu s1ptanmıştır.

Plexus brtlc!ıialis'ten ayrılan sinirleI'in seyirleri, dallanmaüm ve inner-
v:1syon bölgeleri ctın ayııı isimli sinirlerinin seyir, dallanma ve innervasyon böl-
gelerinden ll,enel olarak farklı olmadığı saptanmıştır.

Giriş

Yıllardan beri kürsümüzde gerek öğretim gerekse laboratuvar
çalı~malarında tektırnaklı hayvan örneği olarak hem daha kolay
sağlanabilmesi, hem de daha ekonomik olması yönünden at yerine
merkep uygulaması yaptırılmaktadır.

Çok eski yapıtlarda dolaylı olarak verilen sadece bir iki satır-
lık bilginin d!~ında. hangi sistemine ait olursa olsun hiçbir literatüre
rastlanamamı~ olu~u, kürsümüzde merkep anatomisine yönelik ça-
lı~maları zorunlu kılmı~tır. Kürsümüzde merkebin çe~itli sistemleri-
ni konu edinen birçok çalı~ma yapılmı~tır (3, 6, 7, 9, ıo, ıg), ne var-
ki tümüyle sonuçlandırılmadığı için at ile merk ep arasında sistem-
leri içeren benzerlik ya da ayırımlar somut olarak ortaya konula-
mamı~tır. Bununla beraber kürsümüzde bile beyin sinirlerini konu
edinen tek bir çalı~manın (I g) dı~ında, merkebin sinir sistemine yö-
nelik çalı~malara rastlanılmamaktadır.
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t~te günümüze dek yapılagelen çalışmalarda, konuya hiçbir
~ekilde değinilmemiş olu~u bizi bu konuda çalışma yapmamıza ne-
den olmuştur.

Amacımız merkebin plexus brachialis'İnin teşkili ve genel da-
ğılımını, bilinen at plexus brachialis'İyle karşıla~tırarak benzerlik
ya da farklılıkları ortaya koymak, bir yönüyle de şimdiye kadar ya-
pılagelen merkep anatomisine yönelik araştırma zincirİne bir yeni-
sini İlave etmektir.

Esasen atta plexus brachialis altıncı, yedinci, sekizinci boyun
sinirlerinin ventral kolları ile birinci, ikinci göğüs sinirlerinin vent-
ral kollarının birbirleriyle birleşmesinden meydana gelir (ı, 2, 4,
5, 8, i i, 12, 13, 14., 15, 16, 17, 18).

Altıncı boyun sinirinin ventral kolu ya atta olduğu gibi n. ph-
renicus'un orta radix'İni oluşturduktan sonra bir kolu İle plexus
brachialis'e katılır (ı, 14.) ya da bu katılma tektırnaklılarda olduğu
gibi sadece diaphragmatik koldan gelen ince bir kol aracılığıyla o-
lur (2, 12, 15). Yedinci boyun sİnirİnin ventral kolu ise n. phrcnicus'
un caudal veya son kökünü şekillendirdikten son:a büyük ölçüde
plexus brachialİs'e katılır (ı, 18), bu kol aynı zamanda bağımsız
bir ramw, communicans aracılığıyla da ggl. cervİcothoracicum (ggl.
cervicale caudale) ile bağlantı halindedir (I). Sekizinci boyun sİnİ-
rİnin ventral kolu yedinci boyun sinirinin ventral kolu gibi çok ka-
lın olup (18), plexu~ brachialis'jn ~ekillenmesine doğrudan iştİrak
eder (1,.2,4,8, II, 14, 15, 17, 18). Birinci göğüs sinirİnin ventral
kolu aynı sayıdaki kaburganın caudal kenarı boyunca a~ağı İner ve
birİnci intercostal siniri tqkil eden zayıf, ince bir kol verdikten son-
ra tümüyle plexus brachialis'jn oluşumuna katılır (1, 2, 12, 15, 18).
Sekizinci göğüs sinirinin ventral kolu ya önemli bir bölümünü plexus
brachialis'e verir, sonra ikinci intercostal boşlukta tipik n. intercos-
talis olarak seyreder (I, 18) ya da oldukça zayıfbİr koBa plexus brac-
hialis'e katılır, diğer kalın olan kesimi İkinci intercostal siniri şekil-
lendirir (2, 8, 12, 15, 17).

Plexus brachialis'in ön kısmından kuvvetli bir sinir olarak ay-
rılan n. suprascapularİs atta altıncı, yedinci (2, i 2, i 3, i 4) ya da al-
tıncı, yedinci ve aynı zamanda sekizinci (1,9, 18) boyun sinirlerinin
ventral kolları tarafından şekillcndirilir.

Sayıları 1-4 arasında (I I) ya da 2-4 arasında (ı, 14, 18) deği-
şen nn. subscapulares n. musculocutaneus'un caudal kısmında 01-
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mak üzere plexus brach İalİs'in lateralinde (ı), genellikle yedinci,
ince bir kol İle de sekizinci boyun sinirinin ventral kollarındari ori-
jin alır ve caudale doğru meyilli olarak seyrederek m. subscapularis
c giderler.

Genellikle yedinci boyun sinirinİn ventral kol~ndan olu~an n.
musculocutaneus ekserİ altıncı ya da sekizinci boyun sinirlerinden
gelen iplikleri de kapsar (ı, ı ı) Bu sİnirİn altıncı, yedincİ boyun sİ-
nirinin (ı8) ya da yedinci, sekizinci boyun sinirlerinin (2, 8, 12, ı3,
ı 4, i 5) ventral kollarından olu~tuğu, hatta birkaç olayda bqinci
ve sekİzİnci boyun sİnirlerinden gelen iplikleri de kapsadığı (18)
bildirilmektedir.

Plexus brachialis'in orta kesiminden çıkan n. axillaris esas iti-
bariyle altıncı ve yedinci (I) ya da yedinci, sekizinci (I I, 13, 18)
boyun sinirlerinin ventral kolları tarafından ~ekillendirilir. Aynı
tektırnaklılarda sadece sekizinci boyun sinirinin (2, 12, ıs), atta ise
birinci göğüs, kısmen de sekizinci boyun sinirlerinin ventral kolla-
rından olu~turulduğu (14) ifade edilmektedir.

Sayıları 2-4 (ı4), 3-4 (ı ı) ya da 3-5 (ı8) arasında deği~en nn.
pectorales craniales'ten bir ya da ikisi yedinci, sekizinci boyun si-
nirlerinin ventral kolları tarafından olu~turulan kökten, diğerleri
ise n. mu~culocutaneus ve n. medianus tarafından olu~turulan dü-
ğümden çıkar (14). Aynı sinir yedinci, sekizinci boyun veya birin-
ci göğüs sinirlerinin ventral kollarından (I I), plexus brachialis'iİ1
crainal kısmından ve ansa axillaris'ten (18) ya da plexus brachialis'
ten değil de n. musculocutaneus ve n. ulnarİs'ten orijin alır (17).

Yedinci ve sekizinci boyun sinirlerinden (ı I, i 3) ya da birinci
göğüs siniri tarafından olu~turulan n. thoracicus longus uzun ve in-
ce bir sinir olup (ı8). m. scrratus ventralis thoracis'i innen'e eder (ı I,

12, ı4, ıs, ı7, 18).
Sekizinci boyun sİnirİnin (ı I, 13) cnder olarak (% ıo oranında)

da sekizinci boyun ve birinci göğüs sinirinin ventral kolundan olu-
şan (13) n. thoracodorsalis aynı adlı arterle birlikte seyreder (17)
ve m. latissİmus dorsi'ye gider (ıı, ı4, ı7, 18).

Sekizİnci boyun ve birinei göğüs sİnİrinİn (I ı) veya birinci,
ikİnci göğüs sİnİrİnİn, cnder olarak (% 20 oranında) da sekİzinci
boyun ve birinci, ikİnci göğüs sİnİrinin ventral kollarından oluşan
(ı 3) n. thoracicus lateralis m. cutaneus trunci içinde dağılır (ı I, 18).
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Plexus brachialis'in en kuvvetli iki sinirİnden biri olan ve atta
yedinci sekizinci boyun ile birinci göğüs sinirlerinin ventral kolların-
dan oluşan (r, ı ı, ı8) n. radialis, tektırnaklılarda sadece birinci gö.
ğüs sinirinin ventral kolu tarafından şekillendirilir (2, 12). Aym si-
nirin birinci göğüs sinirinin devamı olduğu, bununla beraber seki-
zinci boyun sinirinin ve ikinci göğüs sinirinin ventral kolundan da
iplikler aldığı bildirilmektedir (ıs).

Tektırnaklılarda sekizinci boyun ve birinci ikinci göğüs sinirle-
Ierinin ventral kollarından oluşan (2, 12, r5) ve en geniş inncrvas-
yon sahasına sahip olan n. medianus atta sekizinci boyun ile birin-
ci göğüs sinirlerinin ventral kolları tarafından şekillendirilir (ı r, ı 8).
Aynı sinir ikinci göğüs sinirinden (r, 18) hatta n. musculocutaneus
yoluyla da yedinci boyun sinirinden de ince bir kol alır (I ı). K.
medianus genellikle sekizinci boyun ile birinci, ikinci göğüs sinirle.
rinin ventral kollarından ender olarak da yedinci, sekizinci boyun
ve birinci, ikinci göğüs sinirlerinin ventn.! kollarından oluşur (13).

Atta yedinci boyun sinirinin ve birinci, ikinci göğüs sinirlerinin
(I i) ya da sekizinci boyun sinirinin ve birinci, ikinci göğüs sinirle-
rinin (ı8) ventral kollarından oluşturulan n. ulnaris'e ikinci göğüs
sinirİnin ventral kolunun medial kesiminin de katıldığı, buna kar-
şın sekizinci boyun sinirinin ventral kolundan gelen iplikIerin pek
sabit olmadığı ifade edilmektedir (I). Aynı sinir sadece birinci ve
ve ikinci göğüs sİnirlerinin ventral kolları tarafından şekiliendiriıir
(I 5).

~ateryaı ve ~etot

Bu çalışmada değişik yaş ve cinsiyette sekiz adet merkep kul-
lamldı. Bunun yanında gerek laboratuvarımızda gerekse öğrenci
uygulamalarında değişik amaçla kullanılan ancak tarafımızdan di-
seke edilen piyeslerden de yararlanılmıştır.

Heriki ön bacağa ait plexus brachialis'i oluşturan sinirlerin kö-
ken aldıkları medulla spinalis'in intumescentia cervicalis kesiminin
ortaya çıkarılması için bölgedeki deri ve tüm.kasların uzaklaştırıl-
masıyla işe başlandı. İkinci boyun omurundan beşinci göğüs omu-
runa kadar olan kemiksel oluşumlar vibrasyonlu testere, keski ve
çekiç yardımıyla kesildi. M. spinalis üzerindeki zarların kesilmesin-
den ve uzaklaştırılmasından sonra sinirlerin orijin aldıkları nokta-
lara erişildi. Daha sonra ön bacağı gövdeye bağlayan kasların kesil-



80 Necdet Dursun

mesiyle kısmen vücuttan ayrılan ön bacakların diseksiyonuna geçil-
di. Diseksiyon vücudun iki yan tarafında ayrı ayrı gerçekleştirildi.
Plexus brachialis'i şekillendiren sinirIer olsun, plexus brachialis'ten
ayrılan sinirIer olsun tümüyle dikkatli bir şekilde diseke edildi. Bu-
nunla beraber sinirierin başlangıç kesimleri, seyirIeri sırasındaki iliş-
kileri ıle son kolları gibi özellikle ince çalışmaya gerektiren kesimle-
rin diseksiyonu stereomikroskop (VEB Carl Zeiss, SM, XX) altında
gerçekleştirildi. Bu arada aydınlatıcı olarak soğuk ışık veren Vama-
da Shadowlas Lamp Co., LTD'nin Skylus Pallas markalı tek ve dert
refIektörIü lambalarından yararlanıldı.

Bulgular

Merkepte plexus brachialis'in teşkili: Merkepte plexus brachi-
alis altıncı, yedinci, sekizinci boyun sinirlerinin ventral kollarının
ilk birinci, ikinci göğüs sinirlerinin ventral kollarıyla birleşmesi so-
nucu şekillenir.

Altıncı boyun sinirinin plexus brachialis'in oluşumuna katılan
kolu çok incedir ve plexus'a katılışı, m. scalenus medius'un ventra-
linde, son derece ince olan bir kol aracılığıyla, yedinci boyun sinİ-
rinin ventral koluna bağlanmasıyla olmaktadır.

Yedİnci ve sekizinci boyun sinİrIeri ile birinci göğüs sinİrinin
ventral kolları p1cxus brachialis'in teşkiline doğrudan katılırlar.

İkİnci göğüs sinirinin ventral kolu plexus brachialis'e ince bir
kolla katılmaktadır. Söz konusu göğüs sinirİnİn ventral kolunun plex-
us brachialis'c katılışı ise, m. longus colli düzeyinde verdİği ve cra-
nioventral kısa seyirii ince bir kolun, birinci göğüs sinİrine bağlan-
masıyla olmaktadır.

Merkepte plexus brachialİs'ten ayrılan sinirler:

N. suprascapularis (Şekil: 1/8,2/2): Merkepte altıncı ve yedin-
ci, çok ince bİr kol ile de sekizinci boyun sİnİrlerinin ventral kolla-
rının birleşmesinden meydana gelmiştir. Plexus brachİalis'in ön kıs-
mında yeralan ve oldukça kalın olan bu sİnir, başlangıcından sonra
distalc doğru yönclir- ve m. supraspİnatus ile m. subscapularİs ara-
sına girer. Adı geçen kaslar arasındaki olukta, lateral e kıvrılır ve
collum scapulae'yi katederek lateral scapula kaslarına gircr. Col-
Ium scapulae'yi aşarken, scapula'nın margo cranialis'i yakınında,
m. supraspinatus için ventrocaudal seyirli iki İnce kol verİr, sonra
caudodorsal bir seyirle m. infraspinatus içinde dağılır.
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Nn. subscapulares (Şekil: 1/7,7; 2/3): Merkepte yedinci ve
nisbeten ince bir kol ile de sekizinci boyun sinirlerinin ventral kol-
larından çıkar. Sayıları genellikle iki dört arasında değişmektedir.
çalışmamızda iki piyeste (vak'aların % 2S inde) iki, iki piyeste üç,
diğer piyeslerde de dört tane olduğu saptanmıştır. Plexus brachialis'
in kısmen lateral kesiminden orijin alan bu sinirler kısa bir yol kat-
ettikten sonra innerve ettikleri m. subscapularis içinde son bulurlar.

N. musculocutaneus (Şekil: 1/6, 2/4): Merkepte esas itibariyle
yedinei boyun sinirinin ventral kolundan meydana gelen bu sinir
çoğunlukla (üç vak'a hariç) sekizinci boyun sinirinin ventral kolun-
dan da irlikler almaktadır. N. suprascapularis'in hemen caudalinde
yeralan n. musculocutaneus, a. axillaris'i lateralden katederek n.
medianus ile birlikte seyretmeye başlar. N. musculocutaneus n.
medianus ile birleşmesi a. axillaris'in hemen ventralinde ansa axil-
illaris'i şekifIendirir. ~. musculocutaneus n. medianus ile birleşmeden
önce, m. coracobrachialis'in herıki başcığı arasından geçerek, bu
kas ilc humerus arasında seyreden ve m. triceps brachii içinde dağı-
lan ramus muscularis proximalis'i verir. Humerus'un uzunluğunun
yaklaşık olarak ortası yakınında n. medianus ile bağlantısını kaybe-
den n. musculocutaneus, bu düzeyde m. brachialis'in innervasyonu
için ramus muscularis distalis'i verir. Bu sonki koldan sonra ramus
cutaneus antebrachii medialis adıyla distale seyreden sinir, m. bi-
ceps brachii ilc m. brachialis arasındaki olukta distalc doğru gider
ve böylece fascia antebrachii'ye ulaşır. Önce v. cephalica antebrac-
hii ile birlikte deri ile fascia arasında seyreden sinir, bacağın dorso-
medial kesiminin derisini, daha sonra da phalanx proximalis'e ka-
dar carpus ve metacarpus'un dorsomedial yarımını innerve eder.

N. axilIaris (Şekil: i Is, 2/ S): Merkepte yedinci ve sekizinci
boyun sinirlerinin ventral kollarının birleşmesinden oluşan bu sinir,
plexus brachialis'in orta kesİminde yeralır. Yalnız tek bir vak'ada
(vak'aların % 12,S inde) n. axillaris'in teşkiline birinci göğüs sini-
rinin ventral kolundan ayrılan ince bir kolun da katıldığı saptanmış-
tır. Distocaudal yönde seyreden n. axillaris omuz ekleminin flexor
tarafına gider. Omuz eklemi ile m. articularis humeri'yi kayıran si-
nir, a. circumflexa humeri caudalis eşliğinde m. subEcapularis ile
m. teres major arasındaki oluğa girer ve lateraIe kıvrılır. Bu oluğa
varmadan yaklaşık 4-5 cm önce ın. subscapularis'e giden zayıf bir
kol verır. M. subscapularis ile m. teres major arasından latera!c ve
craniale yönelen sinir, m. teres minor, m. triceps brachii'nin caput
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longum ve caput laterale arasındaki bölgede laterale gider ve böy-
lece yüzeysel bir durum alır. Bu düzeyde m. deltoideus, m. teres
minor, m. teres major ve m. brachiocephalicus'un m. c1eidobrachi-
alis kesimi için kollar verİr. N. axillaris ayrıca m. deltoİdeus tara-
fından örtülü olduğu halde art. cubiti'nin bükücü yüzüne doğru u-
zanan n. cutaneus brachii lateralis cranialis'İ verir. ~. axillaris kas
kollarını ve n. cutaneus brachii lateralis eranİalis'i verdikten sonra,
m. dcltoİdeus'un caudal kenarı m. triceps brachii'nİn caput laterale'
sinİn dış yüzü üzerinde n. cutaneus antebrachii cranİalis adıyla dis-
talc inen ve m. extensor carpi radia1is üzerindeki antebachİum fas-
cia'sını ve carpal eklemin yaklaşık 8-10 cm proximaline kadar olan
antebrachium'un dorsal yüzünü İnnerve eder.

Nn. pectorales cranİales (Şekil: ıig, 2 i i): Merkepte plexU5
brachialİs'in cranial'inde yeralan yedincİ ile sekİzinci boyun sinir-
lerinin ventral kollarından orijin alan, aynı zamanda ince kollardan
ibaret olan bu sİnirlerin sayısı dört olduğu halde, İki vak'ada (vak'
aların % 25 inde) bu sinİrlerin kısmen birinci göğüs sinirinin vent-
ral kolundan da iplik aldığı, aynı vak'alarda sİnİrlerin sayısının beş
olduğu saptanmıştır. Orijinlerinden itibaren cranioventrale seyre-
den bu sinirler pektoral kasların (mm. pectorales supf. et prof). özel-
likle cranial kesimlerini innerve ederler.

" Nn. pectorales caudales: Bu sinirler merkepte genellikle seki-
zinci boyun ile birinci göğüs sinirlerinin ventral kollarından oluşan
kökten orijin alırlar. Başlangıçlarından itibaren caudale doğru se-
yirlidİrler.

N. thoracicus longus (Şekil: i i i, 2 19): Yedinci, sekizinci boyun
sinirlerinin ventral kollarından orİjin alır. Bu sinir orijininden iti-
baren caudale seyreder. Uzun ve oldukça ince olan bu sinir m. ser-
ratus ventralis thoracis'e kadar uzanır ve bu kas içinde sona erer.
Seyri sırasında verdiği yanal kollar da adı geçen kasa girer.

N. thoracicus longus'un hemen altında yeralan ikİnci sİnir n.
thoracodorsaIİs'tir. Sekİzİnci boyun sinirinin ventral kolundan olu-
şan bu sinir, m. subscapulari~ üzerinden meyilli olarak caudale yö-
nelir ve m. latissimus dorsi'de, verdiği iki zayıf kolla da m. teres ma-
jor içinde dağılır.

Diğer iki sinire nazaran daha ventralde bulunan üçüncü sinir
ise n. thoracicus lateraIİs'tir. Sekizinci boyun ile birinci göğüs sİni-
rinİn ventral kollarından oluşan bu sinir, n. uInaris ile n. medianus
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arasından geçerek caudale yönelir. Seyri sırasında a. thoracica ex-
tema'ya eşlik eder. Tüm seyri boyunca m. latissimus dorsi'ye birkaç
kol verir. Yanal kolları nn. intercostales'in yanal kolları ile birleşir,
sinir m. cutaneus trunci içinde daHanarak son bulur.

N. radialis (Şekil: 1/4, 2/6): Bu sinir merkepte sekizinci boyun
sinirinin ventral kolu ile birinci göğüs sinirinin ventral kolunun bir-
leşmesi sonucu oluşur. Plexus brachialis'in orta ve kısmen de cauda-
linde yeralan n. radialis, başlangıçta n. uInaris ile bağlantı halin-
dedir. Mcrkepte plexus brachialis'i oluşturan sinirlerin en kalın ve
en kuvvetli siniri olan n. radialis, başlangıçta bacağın medial yüzün-
de olduğu halde seyreder. Seyri sırasında m. tensor fasciae antebrac-
hii ve m. triceps brachii'nin caput longum ve caput mediale'sine de
ram i musculares adındaki kas kollarını veren sinir, m. triceps brac-
hii'nin caput longum ve caput mediale'si arasındaki kas oluğuna
girer ve humerus'a bitişik olarak bulunur. M. teres major'un kiri-
şini ve humerus'u çaprazlayarak lateral e yönelen n. radialis, m.
triceps brachii'nin caput lateralesi tarafından örtülü olduğu halde
distale doğru seyrine devam eder. N. radialis laterale döndöğü dü-
zeyde, m. triceps brachii'nin caputIarından özellikle caput lateral'nin
üzerini örten deri için n. cutaneus brachii lateralis caudalis'i verir.

N. radialis m. triceps brachii'nin caput lateralc'si altında, baş-
ka bir ifadeyle dirsek ekleminin hemen proximalinde ramus profun-
dus ve ramus superficialis diye iki kola ayrılır. N. radialis adı geçen
bu iki kolu verdikten sonra, antebrachium'un dorsal yüzüne geçer
ve antebrachium'un dorsolateral yüzünde yeralan tüm extensor
kasları, m. extensor carpi radialis'i, m. extensor digitorum commu-
nis'i, m. extensor digitorum lateralis, m. extensor carpi uInaris ve
hatta m. abductor pollicis longus'u innerve eder.

N. radialis'in kolu olan ramus profundus başlangıcından son-
ra dirsek eklemini aşar ve bölgenin extensor kaslanna doğru yönel-
mek üzere m. brachialis ile m. extensor carpi radialis arasına, daha
sonra da sonki kasın altına girer ve burada özellikle m. extensor di-
gitorum communis, m. extensor digitorum lateralis ve m. extensor
carpi radialis için kas kollarına yani rami muscularis'e orijin teşkil eder.

N. radialis'in ikinci kolu olan ramus superficialis ise özellikle
antebrachium'un dış yanal yüzünün deri kesiminin innervasyonunu
sağlayan n. cutane us antebraehii lateralis'i verir.

N. medianus (Şekil: i 13, 2/7): Merkepte genellikle sekizinci
boyun sinirinin ventral kolu ile birinci göğüs sinirinin ventral kö-
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lunun birle~mesinden meydana gelmi~tir. Bununla beraber iki vak'
ada (vak'aların % 25 inde) n. medianus'un ~ekil1enmesine ikinci
göğüs sinirinin ventral kolundan ayrılan zayıf bir kolun da katıldı-
ğı saptanmı~tır. Merkepte plexus brachialis'ten köken alan sinirle-
rin en uzunu olan n. medianus, plexus brachialis'ten orijin aldığın-
dan hemen sonra oldukça kalın bir kol aracılığıyla n. musculocuta-
neus ile birle~ir ve bu birle~me ile de a. axil1aris'in etrafında ama
axillaris'İ ~ekiııendirir. Ansa axillaris'in ~ekillenmesinden sonra a.
brachiaIis'in cranialinde olduğu halde distale doğru seyreden n. me-
dianus dirsek eklemi düzeyinde, adı geçen ekıemi çaprazlayarak
a. mediana'nın yanında yeralır. Bu damara arkada~lık ederek dis-
tale yönelen n. medianus carpal eklemin yakla~ık 10-12 cm prox- •
imali düzeyinde son kollarına yeni n. palmaris medialis (n. digita-
lis palmaris communis II) ile n. palmaris lateralis (n. digitalis pal-
maris communis III) e ayrılarak son bulur.

N. medianus'un son kollarına ayrılma yerine kadar olan seyrin-
de ~u yanal kolları verir:

a- Rami musculares: Art. cubiti'nin hemen distali düzeyinde
n. medianus'tan orijin alan bu kas koııarı özellikle m. flexor digito-
rum profundus'un caput uinare, caput radiale ve caput humerale'
sini, m. flexor carpi radialis'i ayrıca m. pronator teres'i innerve eder.

b- N. interosseus antebrachii: Bu. kol n. medianus'tan, sinirin
flexor carpi radialis'i çaprazlayarak adı geçen kasın altına girdiği
yer düzeyinde çıkar. N. medianus'tan ayrıldıktan sonra radius ile
ulna arasında yeralan spatium interosseum antebrachii'ye yönelen
sinir, spatium'a girmeden önce özellikle m. flexor digitorum profun-
dus'un caput radiale'sine özgü bir kol verir. Spatium interosseum
antebrachii içinde kısa seyrinde gerek radius'un gerekse ulna'nın pe-
riostu için ince iki kol veren n. interosseus antebrachii spatium'u kat-
ettikten sonra, innerve etmek üzere m. pronator quadratus'a girer.

N. medianus'un son kolları: Yukarı da anlatıldığı üzere n. me-
dianus rami musculare ve ramus interosseus antebrachii adındaki
yanal kollarını verdikten sonra, carpal eklemin 10-12 cm proximali
düzeyinde n. palmaris (n. digitalis palmaris communis II) ile n. pal-
marİs lateralis (n. digitalis palmaris communis III) e ayrılır.

1- N. palmaris medialis (n. digitalis palmaris communis II):
N. palmaris lateralis (n. digitalis palmaris communis III) e nazaran
daha kalın olan bu sinir, m. flexor digitorum superficialis'in tendo
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kesiminin medial kenarı boyunca ve ayağın bu bölgesİnin beslenme-
sini sağlayan a. digitalis palmaris communis II nin eşliğinde distale
doğru seyreder. N. palmaris medialis asli metacarpus'un uzunlu-
ğunun ortası düzeyinde n. palmaris latera1is ilc bağlantıyı sağlayan
ramus communicans'ı verdikten sonra art. metacarpophalangea
yakınında biri dorsal rauıus dorsalis, diğeri palmar ramus palmaris
diye iki kola ayrılarak sona erer.

N. palmaris medialis'in ramus dorsalis'i ramus palmaris'e na-
zaran çok daha incedir. Başlangıçta palmar yüzde seyreden bu si-
nir hemen parmağın dorsal yüzüne geçer ve bölge derisinin inner-
vasyonunu sağlar.

N. palmaris mcdialis'in hem daha kalın ve hem de seyri itiba-
riyle bir uzantısından ibaret olan ramus palmaris adındaki kolu ise
verdiği yanal kollarıyla ayağın palmar innervasyonunu sağlar.

N. palmaris lateralis (n. digitalıs palmaris communis II»): Bu
sinir n. medianus'un lateral son kolunun, n. uInaris'in ramus pal-
maris adındaki son kolunun devamından ibaret olan ramus super-
ficialis ile birleşmesinden meydana gelir. Metacarpal bölgede önce
m. f1exor digitorum profundus'un lateral tarafında olduğu halde,
sonra palmar yönde distale seyreder. Metacarpus III ün uzunluğu-
nun ortası düzeyinde ramus communicans aracılığıyla n. palmaris
medİalis ile bağlantı kurar. Art. metacarpophalangea yakınında n.
palmaris medİalis gibi biri dorsal yüze geçerek bölgenin innervasyo-
nunu sağlayan ramus darsalis, diğeri palmar yüzün innervasyonu-
nu sağlayan ramus palmaris'e ayrılır.

N. uinaris (Şekil: 1/2, 2/8): Bu sinİr merkepte sekizinci boyun
sinirinin ventral kolu ile birinci ve ikinci göğüs sinİrinin ventral kol-
larının birleşmesi sonucu oluşur. Başlangıçta n. medianus ilc birle-
şik durumda olan bu sinir, dirsek ekliminin palmar yüzüne doğru
gitmek üzere distocaudal yönde seyreder. Dirsek eklemi düzeyinde,
arteria ve vena collateralis uInaris'ler eşliğinde m. flexor carpi ul-
naris ile m. extensor carpi uInaris arasındaki ulnar oluk içinde, me-
dian olarak seyreden sinir, carpal eklem düzeyine varmadan son
kolları olan ramus dorsalis ve ramus palmaris'e ayrılarak sona erer.

N. uInaris' son kollarına ayrıldığı yere varıncaya kadar, n. cu-
taneus antebrachii caudalis ile rami musculares adındaki kolları verir.

N. cutaneus antebrachii caudalis yakla~ık olarak humerus'un
distal ucunun 3-4 cm proximali düzeyinde n. uInaris'ten ayrılır. N.
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uInaris'ten ayrıldıktan sonra antebrachium'un palmar yuzune yö-
neleri siiıir, özellikle antebrachium'un lateral yüzünün derisini lll-

nerve eder.

N. uInaris adlandırılmış kolu olan n. cutaneus antebraehii ea-
udalis'İ verdikten sonra, dirsek eklemi yakınında ram i museularİs
adındaki kas kollarını da verir. Bu kollar m. flexor earpi uInaris, m.
flexor digitorum profundus'un caput uInare, ve eaput laterale adın-
daki başcıklarının lateral kesimlerini ve hatta m. flexor digitorum
superficialis'İ innerve ederler.

N. uInaris yukarıda anlatılan yanal kollarını verdikten sonra, car-
pal eklemin proxİmali düzeyinde son iki koluna ayrılarak sona erer.

N. uInaris'İn son kollanndan birisi olan ramus dorsa1İs bir de-
ri kolu olup, m: extensor carpi uInaris ile m. flexor carpi uinaris'İn
tendo kesimleri arasından latera1e geçerek carpal eklemİn palmar,
kısmen de lateral yüzü boyunca dİstale iner. Seyri sırasında carpus ve
metacarpus'ların dorsolateral yüzü derisinin innervasyonunu sağlar.

N. uinaris'in diğer son kolu olan ramus palmaris hemen ramus
profundus :ve ramus superficialis'e ayrılır. Ramus profundus m. in-
terosseus medius ile metacarpus III arasında, nn. metacarpei pal-
mares'e ayrılır. Bu ince sinirler tali metacarpus'ların medial tarafın-
da olduğu halde art. phalangis proximalİs yakınına kadar uzanırlar.

N. uinaris'in ramus palmaris adlı son kolunun devamından iba-
ret olan ramus superficialis ise n. medianus'un lateral son kolu ilc
birleşerek n. palmaris lateralis (n. digitalis palmaris co~munis III)ü
oluşturur.

Tartışma

Plexus brachialis atta olduğu şekilde (I, 2, 4, 5, 8, i i, 14, 15,
16, 17, 18), merkepte de altıncı, yedİnci, sekizinci boyun sinirlerinin
ventral kolları ile birinci ikİnci göğüs sinİrlerinin ventral kollarının
birbirleriyle birleşmesinden meydana gelmiştir.

Altıncı boyun sinİrİnİn plexus brachialis'in teşkiline katılan vent-
ral kolu (2, i 2, i 5)'in tektırnaklılarda bildirdiklen gibi, merkepte
de incedir. Merkcpte altıncı boyun sinİrinin plexus brachialis'in teş-
kiline katılışımn, m. scalenus medius'un vcntralinde, son derece in-
ce bir kolla, yedinci boyun sinirinin ventral koluna bağlanması şek-
linde olduğu saptanmıştır.
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Merkepte ikinci göğus sinirinin ventral kolu (ı, ı8) in at için
bildirdiklerinin aksine, (2, ı2, ıs) in tektırnaklılar için, (8, ı7) nin
at için bildİrdikleri verilere uygun olarak oldukça ince bİr kol ile
plexus brachialİs'e katılmakta, sinirin geri kalan kesimi ise doğru-
dan ikinci intercostal sİniri şekillendirmektedir. İkinci göğüs siniri-
nin ventral kolunun plexus brachialis'e katılışı ise, m. longus colli
düzeyinde verdiği, cranioventral seyirli ince bir kolun, birinci gö-
ğüs sinirine bağlanması şeklinde olduğu sa)Jtanmıştlr.

Chauveau (2) ve Lesbre (ı2) tarafından tektırnaklılarda, Getty
(8), Magilton ve arkadaşları (ı 3) tarafından ise atta altıncı, yedinci
boyun sinirlerinin ventral kollarından oluştuğu bildirilmesine karşın,
n. suprascapularis'in merkepte, (ı, ı ı, ı8) in at için bildirdikleri
verilere uygun olarak kesinlikle altıncı yedinci ve ince bir kol ile de
sekizinci boyun sinirlerinin ventral kollarından oluştuğu, sinirin se-
yir ve innerve ettiği bölgelerin (2,8, ı2, ı3, ı8) in belirttiklerinden
farklı olmadığı saptanmıştır.

Sayıları ı-4 (ı ı) ya da 2-4 (ı, ı8) olduğu ve yedinci kısmen de
ince bir kol ile sekizinci boyun sinirlerinin ventral kollarından ori-
jin aldığı (ı ı, ı S) bildirilen nn. subscapulares, çalışmamızda sayı-
larının genellikle 2-4 arasında değiştiği, iki piyeste iki, iki piyeste
üç, diğer piyeslerde de dört tane olduğu ve (ı ı, ı 5) in verilerine uy-
gun olarak yedinci, nisbeten ince bir kol ile de sekizinci hoyun si-
nirlerinin ventral kollarından orijin aldığı, seyir ve innervasyon böl-
gesi bakımından (ı ı, ı8) in bildirdikleri şekilde, meyillİ olarak var-
dığı m. subscapularis'de dağıldığı saptanmıştır.

Atta genellikle yedinci boyun siniri tarafından oluşturulduğu,
bununla beraber ekseri altıncı ya da sekizinci hoyun s:nirlerinden
gelen iplikleri de aldığı bildirilen (ı, ı i) n. museulocutaneus, (ı8)
e göre altıncı, yedinci, (2,8, ı2, ı3, ı4, ıs) e göre yedinci sekizinci
boyun sinirlerinden şekillendirildiği, hatta (ı8) aynı sinİrin birkaç
olayda beşinci ve sekİzinci boyun sinirlerinden de iplikler aldığını
ifade etmektedirler. Merkebi konu edinen çalışmamızda n. muscu-
locutaneus'un esas itibariyle yedinci boyun sinirinin ventl'al kolu
tarafından oluşturulduğu ancak üç vak'anın haricinde, diğer piyes-
lerde sekizinci boyun sinirinin ventral kolundan da iplikler' aldığı
saptanmıştır. Sinirin seWi, yanal kolları ve de innervasyon bölge-
leri (ı, 2, 8, ı2, 14, ı6, 18) in at için bildirilen verilerine benzer
olduğu saptanmıştır.
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Ackerknecht (ı) e göre atta esas itibariyle altıncı yedinci, (2,
ı 2, ı S) e göre tektırnaklılarda sadece sekizinci, (14) e göre ise hatta
birinci göğüs ve kısmen de sekizinci boyun sinirlerinin ventral kol-
ları tarafından şekillendiriHği bildirilen n. axillaris, merkepte (I I,

ı3, ı8) in at için bildirdiklerine uygun olarak yedinci, sekizinci bo-
yun sinirlerinin ventral kollarından meydana getirildiği sadece bir
vak'ada (vak'aların % ı2,S inde) aynı sİnirin teşkiline birinci göğüs
s~nirinin ventral kolundan gelen ince bir kolun da katıldığı saptan-
mıştır. Merkepte n; axillaris seyir ve verdiği kollar aynı zamanda
innerv'asyon bölgesinin (ı, 2, 8, ı ı, 12, ı3, ı4, IS, 18) in bildirdik-
Ierinden farklı olmadığı saptanmıştır.

Nn. pectorales craniales'in sayı yönünden 2-4 (14), 3-4 (I ı)
ya da 3-S (18) arasında değiştiği, bununla birlikte (ı4) bu sinirle-
rinden bir ya da ikisinin yedinci, sekizinci boyun sinirlerinin ventral
kolları tarafından olu~turulan kökten, diğerlerinin de n. musculo-
cutaneus ve n. medianus tarafından şekillendirilen düğümden çık-
tığı ifade edilmektedir. SehwarzcjSchröder (18) aynı sinirleI'in plex-
us brachialis'in cranial kısmından ve ansa axillaris'ten, Schmaltz
(I 7) ise söz konusu sinİrlerin plexus brachialis'ten değil de n. mus-
culocutaneus ve n. uinaris'ten orijİn aldıklarını bildirmektedir. Mer-
kep üzerindeki çalışmamızda nn. pectorales craniales'in yedinci,
sekizinci boyun sinirlerinin ventral kollarından orijin aldıklarını ve
sayılarının genel olarak dört olduğunu, bununla beraber iki vak'ada
bu sinirlerin birinci göğüs sinirinin ventral kolundan da iplik aldı-
ğı ve aynı piyeslerde sayılarının beş olduğu saptanmıştır.

Merkepte n. thoracicus longus'un (ı I) ve (I 3) ün at için bil-
dirdiklerine uygun olarak yedinci, sekizinci boyun sinirlerinin vent-
ral kollarından orijin aldığı ve innervasyon bölgesinin (I ı, i 2, 14,
ı S, ı 7, i8) in bulgularından farklı olmadığı saptanmıştır.

,çalışmamızda n. thoraeodorsalis'in (ı I, i 3) ün at için bildirdi k-
leri gibi sekizinci boyun sinirİnin ventral kolundan orijin aldığı ve
literatürün (I i, ı 7, ı8) verilere uygun şekilde m. latissimus dorsi'yi,
verdiği iki zayıf kolla da m. teres major'u innerve ettiği saptanmıştır.

N. thoi:acicus lateralis (I ı) in at için bildirdiği şekilde, merkep-
te de sekizinci boyun ilc birİncİ göğüs sİnirİnin ventral kollarından
oluştuğu ve (I ı, ı8) İn verilerine uygun olarak m. cutaneus trunci'
yİ innerv'e ettİğİ saptanmıştır.

Chauveau (2) ve Lesbre (12) ye göre tektırnaklılarda sadece
birinci göğüs sİnirinin ventral kolu tarafından şekillendirİldiği bil-
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dirilen n. radialis, (I 5) e göre birinci göğüs siııirinin devamıdır an-
cak sekizinci boyun ile ikinci göğüs sin irIerinden de koııar almakta-
dır. Atta aynı sinirİn yedinci, sekizİnci boyun siniri ile birİnci göğüs
sinirinin ventral koııarı tarafından olu~turulduğu bildirilmekte ise
de (I, i I, 18) çalışmamızda n. radialis'in sekizinci boyun sİniri ilc
birinci göğüs sinirinİn ventral koııarı tarafından ~ekiııcndirildiği hat-
ta sinirin seyir, yana i koııarı ve innerv'asyon bölgeleri yönünden tü-
müyle literatür (I, i I, 18) verilere uygun olduğu saptanmıştır.

N. medianus'un sekizinci boyun ile birincİ göğüs sinirlerinin
ventral koııarından meydana geldiği (2, 12, IS), bazan İkinci göğüs
sinirinden de kol aldığı ifade edilmektedir (I, 18). Magilton ve ar-
kadaşlarına (13) göre sekizinci boyun ilc birinci, ikinci göğüs, en-
der olarak (% ıo orarında) da yedinci, sekizinci ve birinci, ikinci
göğüs sinjrlerinin ventral koııarından oluşmaktadır. çalışmamız-
da merkepte n. medianus'un büyük bir çoğunlukla (ikİ vak'a hariç
diğer piyesIerde) sekizinci boyun sinirinin ventral kolu ile birincİ
göğüs sinirİnin ventral kolunun birleşmesinden meydana geldiğİ,
yalnız iki vak'ada (vak'aların % 25 inde) esasen merkepte diğer si-
nirlere nazaran zayıf olan ikinci göğüs sinİrinin ventral kolundan
ayrılan çok ince bir kolun da n. medianus'un şekiııenmesine katıl-
dığı saptanmıştır. Ayrıca N. medianus'un n. musculocutaneus yo-
luyla yedinci boyun sİnİrİnden de kol aldığı saptanmıştır. Koch (ı I)
n. uinaris'in atta yedinci boyun sinirinİn ve birinci, İkinci göğüs si-
nirlerinin ventral koııarıyla oluştuğunu, Ackerknecht (I) n. uInaris'
in şekillenmesine ikinci göğüs sinİrinin ventral kolunun medial ke-
siminin de katıldığını, buna karşın sekizinci boyun sinirİnin ventral
kolundan gelen ipliklerin pek sabit olmadığını, Navez (I 5) ise aynı
sinirin tektırnaklılarda sadece birinci, ikinci göğüs sinirlerinin vcnt-
ral koııarı tarafından şekiııendirildiğini bildirmekte ise de biz, mer-
kep üzerindeki bu çalışmamızda n. uInaris'in (I 8) in at için bıldir-
dikleri verilere uygun olarak sekizinci boyun sinjrinin ventral kolu
ile birinci, ikinci göğü, sinirinin ventral koııarının birleşmesi sonucu
oluştuğunu, sinirin genel seyir ve innervasyon bölgelerinin bildirilen
(I, 8, i I, 14, 17, 18) verilere uygun olduğunu saptadık.

Literatür

1- Aekedmeeht, E. (1974): Das Nervensystem, in: Eııenberger, W.,
Baum, H. Handbuch vergleichenden Anatomie Haustiere. Reprint, 18.
AufL. Springer-VerIag BerIin-HeidcIberg New York. 903-909.



90 Necdet Dursun

2- Chauveau, A. (1890): Traiti d'Anatomie Comparie des Animaux
Domestiques. Libraire,j.-B. BaiIIiere etfils. Paris. 855-858, 861-869.

3- Çl'lep, E. (1952): Kulakaltı tükrük bezi bölgesi (Regio parotidea) nin
evcıl )'erli hryvenlcrımızda (at, eşek, sığır, kO"yun,keJ,i, köpek) comparativ
topogrt'jik anatomisi üzerinde inceleme. DJktora tezi. A.D. Basımevi.

4- Dobbl'rstein, V., Koch, T. (1958): Lehrbuch der veıgleichenden
Alla.!omie der Haustiere. S. Hırzel Verlag Leipzig. Band. II., 161-165.

5- Doğuer, S. (197°): Evcil heyv.,nların Komp:mjtif sistematik Ana-
tamisi. Sinır sistemi. III. Fasikül, III. baskı. 80-86.

6- Dursun, N. (1977): Merkebin (Equus csinus L.) kalp ve atarda-
dam,::rı üzerinr.e Makro-anatomik ereıtnmelar (karın boşluğu herif).
A.D. Veteriner Fakültesi Dergisi. Cilt X~:ıV, No. 3-4. 342-360.

7- Dursun, N. (Tedroğlu, S., Uçar, Y. (1978): Merkebin (Eqtlus
esinııs L.) ligamentum nuchae'si üzerinde Makro-Anctomik c1'aştırma-
b .. A.O. Veteriner Fakültesi Dergisi, Cilt XXV, No. 3, 448-457.

8- Getty, R. (1975): Sisson anr. Grossmall's the Anatomy of the Domes-
tic Animals. 'V.B. Saunders Company, Philadelphia. London.
Toronto. Vol. 1. 667-677.

9- Gültekin, M. (1955): Yerli at, eşek, sığır ve mandanın spatıum man-
C!ibulae ve R. laryngica'larının anatomısi üzerinde Comparativ, topog-
Iik incelemeler. A.D. Basımevi.

10- Gültekin, M. (1956): Yerli at ve eşek iskeletlerirideki sabit ayrımlar üze-
rinde incelemeler. A.D. Veteriner Fakültesi Dergisi. III. 1-2.67-71.

11- Koch. T. (I 976): Lehrbuch der Veterinar-Anatomie. Die grossen ver-
sorgung und steuerungssysteme. Vcb Gustav fischer Verlag, jena.
Bd. III. 328-34°'

12- Lesbre, F. X. (1923): fficis d'Anatomie CompariedesAnimaux Do-
m~stiques. Libraire j. -B. Bailiere et fils. 669-580.

13- Magilton, H. j., Getty, R., Ghoshal, G. (1968): A. comparati-
ve morphological stud..Yof the brachial plexııs ~fdomestic animals (goat,
sheep, ox, pig, and horse). Iowa state journal of Science. vol. 42.
No. 3. 245-279.

14- Martin, P. (1915): Handbuch der Anatomie der Haustiere. Verlag
von Schickhardt und Ebner, Stuttgart. Bd. II. 285-296.

15- Navez, O. (1925): Pricis d'Arıatomie descriptive du Cheval. l'Univer-
site de Liege Faculte de Med. Vet. Curegham-BruxeIIcs.,



M"rkchin (E01l1l3 AsililiS L) Plexııs ... 91

16- Nickel, R., Schunııner, A., Seiferle, E. (1975): .Lehrbuch der
Anatomie cer Haustiere. Paul Parey, Berlin-Hamburg. Bd. i, 2.
Auf!' 190-22 i.

17-- SchmaItz, R. (I 928): Anctomie des Pferces. Verlagsbuchanlung
von Richard Schoetz. Berlin. 2. Auf!' 204-208.

18- Schwarze, E., Schröder, L. (1960): Kompendium cer Veterinar-
Anatomie. Veb Gmtav Fischcr Verlag. Jena. Bd. IV. 59-74.

19- Tecirlioğlu, S. (I 977): Merkepte (Equus asinus L.) Bqin si,drle-
rinin (Nn. encephali) Makroskopik Anatomisi üzerinde AraJtırmalar.
A.ü. Veteriner Fakültesi Dergisi. Cilt XXIV. No. 2. 269-295.

Yazı 20. 3. i 980 günü alınmıştır.



Şekil i. Merkepte plexus brachialis'i oluşturan sinirler ile plexus brachialis'ten aynlan
sinirlcr, sağ ve lateralden görünüş-la formation et la distribution gencralc du plcxus brac-

al dc I'ane, VtlC latcrale droite.
Ci - Altıncı boyun sinirİ, Cı - Yedinci boyun siniri, Cı - Sekizinci boyun sinİri, Th.

- Birinci göğüs sinirİ, Thı - ıkiı~ci göğüs siniri, a- M. suprascapularis b- M. subscapularis,
c- M. coracobrachialis, d- M. biceps brachii, e- Caput mediale (m. triceps brachii'nin),
F-~f. tensor fasciae antebrachii, 1- ::-;-.thoracicus longus, 1'- N. thoracodorsalis ve n. thora-
cicus lateralis, 2- ~. uinaris, 3- N. medianus, 4- N. radialis, 5- N. axillaris, 6- N. musculo-
cutaneus, 7- N. subscapulares, 8. N. suprascapularis, 8. Nn. pectorales craniales.
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Şekil 2. Merkepte plexus brachialis'i oluşturan sİnirler ile bu plexus'tan ayrılan sinirlcr,
sağ ve lateralden görüIlüş-les nens qui se detachcnt du plexus brachİal chcz l'ane-vue la-

terale droitc.

C,- Altıncı boyun siniri, C,- Yedinci boyun sİnirİ, C,- Sekizinci boyun sİnirİ, Th,-
Birinci göğüs siniri, Th,- İkİnci göğüs sİniri, 1- )in. pectoraks craniales, 2- N. sııprascapu-
laris, 3- Nn. subscapulares, 4- N. musculocutancus, 5- N. axillaris, 6- N. radİalis, 7- N. mc-
dianus, 8- N. ulnaris, 9- N. thoracicııs longııs, 9'- N. thoratodorsalİs ve n. thoracİcııs late-

ralİs.
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