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Necdet Dursun

Contribution a l'etude anatoınique sur le nerf phrenique de
I'ine (Equus asinus L.)

Resuıne: Dans ce travail on a etudie la foımation et le trajet general
du neıf phrenique de l' ane. Pour ce faire, on a utilise 8 ans de sexe et d' age
differents.

Che;,:l' ane, le nerf phrenique est furme generalement par la ,eunion des
branches venant des branches ventrales des sixifme et septieme neıfs cervicaux.
Pourtant, on a constali la participation d'une hanche faible ,'enan! de la Inan-
he ventrale du cinquieme nerf cervical iZ la formation du ııeıf phrenique situe
seulement iZ la partie gauche d'une piece (dans 12,5 % des cas) dans chaquç
côte de deux pieces (dans 25 % des cas).

La branche venant de la braııche ventrale du sixieme nerf ceruical est la
grosse e! longue des braızches contribuant iZ la formation du' ne~f phrenique.

La branche ı'enant de la branche ventrale du septieme neıf cervical et par-
ticipan! iZ la formation du neıf phreniqlle est asse.:;'faiMe par rapport iZ la
hanche qui vient de celle du sixieme nerf cervical se rellnit, au-dessus de la/aee
ventrolathale du muscle scalene, et aupres de la premiere côte, iZ la branche
ventrale du neı! mentionnıf, Dans lin seul cas, on a constali que cetle dunion
est form e dans I'angle entre l' artere axillaire et l' artere cervicale sllpeıficielle.

On a constati, che::.l' ane, que le trajet du neı! phrenique dans le medias-
tin eranial et eaudal et sa distribution dans la region d'inncrvation etaient les
memu du nerj, che;:,le cheval.
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Özet: Bu çalışmada merkebin n. phrenicus'unun teşkili ve genel styri
incelendi. Bu çalışma için değişik yaş ve cinsiyette sekiz adet merkep kullanıldı.

Merkepte n. phrenicus genel olarak altıncı ve yedinci boyun sinirlerinin
ventral kollarından gelen kolların birlNmesiyle şekillenir. Bununla beraber iki
piyesin (vak' aların % 25 inde) heriki yan tarafındaki, bir piyesin de (vak' a-
ların % i 2,5 inde) yalnız sol tarafındaki n. phrenicus'un teşkiline beşinci
boyun sinirinin ventral kolundan gelen ince bir kolun da katıldığı saptanmıştır.

Altıncı boyun sinirinin ventral kolundan gelen kol, n. phrenicus'un teşki-
line katılan kolların en kalını ve en uzunudur.

Yedinci boyun sinirinin ventral kolundan gelen ve n. phrenicus'un teşkili-
ne katılan kol, altıncı boyun sinirinden gelen kala nazaran çok incedir ve m.
scalenus'un ventrolaferal yüzü üzerinde ve birinci kaburganın hemen önünde,
sanki sinirin ventral koluyla birleşir. Sadece bir piyeste, bu birleşmenin a.
axillaris ile a. cervicalis superficialis arasındaki açı içerisinde oluştuğu saptan-
mıştır.

l..;ferkebin n. phrenicus'ıznun mediastinum naniate ve mediastinum cau-
dale' deki styri i le innen'asyon bölgesindeki dağılımının, atın aynı isimli si-
nirine benzer olduğu saptanmıştır.
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Giriş

Bu çalışmayı daha önce tarafımızdan gerçekleştirilen "Merkcbin
(Equus asinus L.) plexus brachialis'i üzerinde makroanatomik çalış-
malar" adındaki araştırmada belirtilen nedtnler gereğinc.e ele aldık.
Amacımız bu kez de bir yönüyle merkebin n. phrenicus'u ile atın n.
phrenicus'unu karşılaştırarak aralarında olabilecek ayrım ya da ben-
zerlikleri saptamak, öteki yönüyle de merkebin özellikle sinir siste-
mine yönelik araştırmalar zincirine bir yenisini eklemektir.

N. phrenicus atta beşinci, altıncı ve yedinci boyun sinirlerinin
ventral kollarının birbirleriyle birleşmesinden meydana gelir (I, 2,
3, 4, 5, 6, 9, JO). Bu sinirlerden sadece altıncı ve yedinci boyun sinir-
lerine ait olan ventral kollar, n. phrenicus'u oluşturan esas kollardır-
(2, 4, 6). Beşinci boyun sinirine ait ventral kolun n. phrenicus'un te-
şekkülüne katılışı, çoğu kez mevcut olmaması nedeniyle pek kesin'
değildir, varlığı halinde bile son derece zayıf tcşekkül etmektedir' (2,
4, 6, 8, 9).
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N. phrenicus'un şekillenmesine katılan altıncı boyun sinirinin
ventral kolu, diğer esas kololan yedinci boyun sinirinin ventral ko-
luna nazaran daha kalın ve daha kuvvetlidir (I, 3, 7, g, 10). Yedinci

.•. boyun sinirinin ventral kolu isc beşinci kolu gibi zayıf (3, ı ı), ya
n. phrenic'us'un oluşum unu sağlayan sinirlerin en zayıfı (ı) ya da
en kalın ve en kuvvetlisidir (2, 6, 8). Plexus brachialis yoluyla gelen
yedinci boyun sinirinin ventral kolu (4) m. scalenus üzerinde, cauda-
le ve ventrale doğru scyreder ve birinci kaburganın önünde altıncı
boyun sinirinin ventral kolu ilc birleşir (8). M. scalenus üzerinden
geçerck, a. axillaris'in mcdialinde, göğüs giridinc doğru seyreden
beşinci, altıncı ve yedinci boyun sinirlerine ait ventral kollar, göğüs
giridi düzeyinde tck bir sinir halinde birleşirler (5, g, i ı).

Mediastinum craniale'de truncus sympathicus'un ggl. thoraci-
cum primum'u ilc iplik alışverişinde bulunan (ı, 7, g, i ı) ya da ra-
mus communicans aracılığıyla ayın sinir kökünün ggl. cervicotho-
racicum'una bağlanan n. phrenicus (4), subpltural olarak basis cor-
dis'i kateder. Mediastinum caudale'de ise sol tarafta mcdiastinum'
un özel bir duplikatoru içcrisinde (g) sağ tarafta plica vena cavae'
nin dürümü içinde olduğu halde, v. cava caudalis'in ventral yüzüne
eğik olarak caudale doğru seyreder (4) ve diaphragma'nın pars mus-
cularis'ine (ı, 3, 5, 7, 9) dağılır.

Materyal ve Metot

Merkebin n. phrenicus'unun, vücudun herbir yan tarafında,
hangi sinir köklerinden oluştuğunun ve gösterdiği seyrin incelendiği
bu çalışmada, değişik yaş ve cinsiyette olmak üzere toplam sekiz adet
merkep kullanıldı.

N. phrenicus'u oluşturan boyun sinirlerinin orijin aldığı medulla
spinalis'e erişmek için bölge derisinin, kaslarının keski, çekiç ve vib-
rasyonlu testcre aracılığıyla da kemiksel oluşumların uzaklaştırılma-
sıyla işe başlandı. Sinirin boyun bölgesindeki seyri dikkatle diseke
edildikten sonra göğüs boşluğu içindeki seyrinin izlenmesine geçildi.
Sinirjn özcllikle başlangıç kesimindeki scyri ile sinir kollarının birbir-
leriyle birleşme yerlerindcki diseksiyonu stereomikroskop (VEB Carl
Zeiss, SM, XX) altında gerçekleştirildi. AydınlatıC1 olarak da soğuk
ışık veren Vamada Shadowlas Lamp Co., LTD.'nin Skylus Pallas
markalı refIektörlü lambalarından yararlanıldı.



N. phrenicus merkepte altıncı ve yedinci boyun sinirlerinin vent-
ral kollarından ayrılan koleukların birbirleriyle birleşmesinden mey-
dana gelir (Şekil: I,2/C6, C7). Bununla beraber iki piyesin (vak'ala-
rın % 25 inde) heriki yan tarafındaki, bir piyesin de (vak'aların %
i 2,5 inde) yalnız sol tarafındaki n. phrenicus'un teşkiline, beşinci
boyun sinirinin ventral kolundan gelen ince bir kolun da katıldığı \
saptanmıştır. Buna göre genel olarak bulunmayan ancak ender ola-
rak varolan beşinci boyun sinirinin ventral kolundan gelen zayıf ko-
lun n. phrenicus'un teşkiline katılışı, sinirin başlangıç noktasından
yaklaşık i 0- i5 sm sonra m. sealenus'un lateral yüzü üzerinde, altın-
cı boyun sinirinin n. phrcnicus'un şekillcnmesine iştirak eden kolu
ile birleşmesiyle olmaktadır.

Altıncı boyun sinirinin ventral kolundan gelen kol, n. phrenicus'
un teşkiline katılan kolların en kalını ve en uzunudur. Bu kol oriji-
ninden yaklaşık i o sm sonra yedinci boyun sinirinin doğrudan vent-
ral koluna birleşen, dolaysiyle bu birleşmeyle plexus brachialis'in
şekillenmesine katılan çok ince bir....kol verir. Altıncı boyun sinirinin
ventral kolundan ayrılan koleuk, m. scalenus'un iki porsiyonu ara-
sında olduğu halde ventrocaudal olarak seyreder. M. sca1enus'un bi-
rinci kaburgaya yapışma yerinin hemen önünde ve adı geçen kasın
ventral kenarı üzerinde yedinci boyun sinirinin ventral kolundan ay-
rılan ve kendisine nazaran çok daha ince olan bir kolla birleşir ve
böylece n. phrenicus'u şekillendirir.

Yedinoi boyun sinirinin ventral kolundan gelen ve n. phrcnicus'
un şekillcnmesine katılan kol, altıncı boyun sinirinden gelen kala na-
zaran incedir. Genellikle m. scalenus'un lateral yüzü üzerinde ve bi-
rinci kaburganın hemen önünde, altıncı boyun sinirinin ventral ko-
lundan gelen koleuk ile birleşerek n. phrenicus'un şekillenmesine
katılır. Sadece bir piyeste, adı geçen kolun, a. axillaris ile a. cervica-
lis superficialis arasındaki açı içinde altıncı boyun sinirinin ventral
kolundan gelen kolla birleştiği saptanmıştır.

İşte çoğu kez altıncı ve yedinci, çok ender olmak kaydıyla da
beşinci boyun sinirlerinin ventral kollarından ayrılan koleukların
birbirleriyle birleşmesi sonuCu meydana gelen n. phrenicus, sağ ve
sol tarafta ayrı ayrı seyir gösterirler.

Merkebiıı (Equm3,inm L.) N.Plırelıiclıs'll Üzerinde ...
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N. phrenicus sol tarafta, mediastinum craniale' de a. cervicalİs
supcrficialis (tr. omocervicalis) ile a. axillarİs'in dolayısiyle a. tho-
racica interna'nın medialinde bulunur. Bu düzeyde çok ince birkaç
kolla ggl. cervicothoracicum (ggl. stellatum) ile birleşir. Daha sonra
v. vertebralis ile v. eostoeerviealis ve v. eerviealis profunda'nın ortak
kökü lateralİnde olduğu halde eaudodorsal yönde gider ve tr. brac-
hiocephalicus'un ve tr. pulmonalis'in üzerinde basis cordis'e varır.
Bu düzeyde de pericardium için rami pericardii'yi verdikten sonra
basis eordis'i yanal yüzünde tümüyle kateder ve mediastinum cauda-
le bölgesine geçer, kısa bir mesafeden sonra da diaphragma'nın kas-
sel kesiminde dağılır.
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Sağ tarafta ise, yine mediastinum craniale bölgesinde yeralan
n. phrenicus, a. cerviealis superficialis ilc a. axillaris arasındaki açı
içerisinden geçer. V. cava cranialis'in lateral yüzüne yaslanmış ola-
rak caudale doğru gider, basis cordis düzeyinde rami pericardii'yi
verir, mediastinum caudale'de kısa bir yol katettikten sonra diaph-
ragma'ya varır ve orada dağılır.

Tartışnıa

N. phrenicus'un atta beşinci, altıncı ve yedinci boyun sinirleri-
nin ventral kollarından meydana geldiği (I, 2, 3, 4, 5, 6, 8, g, i I),
bu kolların sadece altıncı ve yedinci boyun sinirlerine ait kollann
esas kollar olduğu (2, 4, 6). beşinci boyun sinirine ait ventral kolun
çoğu kez mevcut olmadığı, varlığı halinde bile son derece zayıf teşek-
kül ettiği bildirilmektedir (2, 4, 6, 8, g). Merkep üzerindeki bu ça-
lışmamızda ise n. phrenicus'un merkepte sadece altıncı ve yedinci
boyun sinirlerinin ventral kollarından ayrılan kolcukların birbirle-
riyle birleşmesi sonucu meydana geldiği, bununla beraber sadece iki
piyesin (vak'aların % 25 inde) heriki yan tarafında, bir piyesin de
(vak'aların % i 2,5 inde) yalnız sol tarafındaki n. phrenicus'un
teşkiline, beşinci boyun sinirinin ventral kolundan gelen ince bir ko-
lun da katıldığı saptanmıştır.

N. phrenicus'un oluşumuna katılan altıncı boyun sinirinin vent-
ral kolu atta old!Jğu gibi (I, 7, g), merkepte de diğer esas kololan ye-
dinei boyun sinirinin ventral koluna nazaran daha kalın ve kuvvetli
olduğu saptanmıştır.

\



Atta n. phrenicus'un teşkiline iştirak eden yedinci boyun sını-
rine ait ventral kolun en zayıf (I), ya da en kalın olduğu (2,6,8) ifa-
de edilmesine karşın, çalışmamızda yedinci boyun sinirİnin ventral
kolundan gelen kolun, altıncı boyun sinirininkine nazaran çok ince
olduğu, ancak bazı durumlarda bulunan beşinci boyun sinirinin vent-
ral kolundan gelen kolla yaklaşık aynı kalınlığı gösterdiği saptanmış-
tır. Yine aynı sinir kolunun atta bildirildiği şekilde (4, 8), merkepte
de birinci kaburganın hemcn önünde, altıncı boyun sinirinin ventral
kolundan gelen kolla birleştiği, tek bir piyeste ise, bu birleşmenin a.
axiIIaris ile a. cervicalis superficialis (tr. omocervicalis) arasındaki açı
içerisinde oluştuğu saptanmıştır.

Merkebi,? (E'ıuu,"sin", L.) N.Phrenieııs'u therinde ... ~85

Literatür
\

1- Ackerknecht, E. (1974): Das Nervensystem, in Elleııberger, W.,
Baum, H. Handbuch vergleiehenden Analomie Haustiere. Reprint.
18. Aufı. Springer, BerIin-Heidelberg-Newyork. 903.

2- Chauveau, A. (189°): Traile d'Anatomie Comparec des Animaux
Domestiques. Librairc, J.- B. Bailliere et Fils. Paris. 860-861.

3- Doğuer, S. (I 970): Eveil hayvanların komparatif sistematik anato-
misi. Sinir sistemi. Fasikül III. Baskı III. Ankara Üniversitesi
Basımevi. 79-80.

4- Getty, R. (1975): Sisson and Grossmann's. Anatomy oJ the Domes-
tie Animals. Vol. i. W. B. Saunders Company. Philadelphia-Lon-
don-Toronto. 668.

5- Koch, T. (I 976): Lehrbuch der Veterinar-Anatomie. Band III. Die
Groben Versorgung und Stcnerungsysteme. Dritte AufIage. Vcb
Gustav Fischer Verlag. Jcna. 329.

6- Lesbre, X. (I 923) : Preeis d' Anatomie Comparec des Animaux Domes-
tiques. Libraire, .J.- B. Baillitre et Fils. Paris. 668-669.

7- Martin, P. (1915): Handbueh der Anatomie der Haustiere. Bd. II.
2. Halfte, Verlag von Schickhardtund Ebner, Stuttgart. 287-288.,

8- Navez, O. (1925): Pricis d'Anatomie Deseriptive du Cheval. Tome
II. L'Üniversite de Liege FacuIte de Medecine Veterinaire. Cu-
regham-Bruxelles.



9- Nickel, R., Schummer, A., Seiferle, E. (1975): Lehrbuch der
Anatomie der Haustiere. Bd. 1.,2. Aufl. Paul Parey Berlin-Hamburg.
197.

10- Schmaltz, R. (1928): Anatomie des Pferdes. 2. aufl. Verlagsbuch-
anlug von Richard Schctz. Berlin.

11- Schwarze, E.) Schröder, L. (1965): Kompendium der Veterinar-
Anatomie. Bd. LV. Veb Gustav Fischcr Verlag. jena. 60.

386 Necdet Dursım

razı / / .9. /980 günü alınmıştır.



Şekil ı. Merkchin n. phrenicus'u, sağ taraf (vak'aların % 25 inde) le nerfphrenique de 1'01-
ne, cote droit (dans 25 % des ces)

C,- Be!jinci boyun sinirİ
C.- Altıncı boyun sinirİ
C,- Yedinci boyun sİnirİ

1-N. phrenicus 2- M. scalcnus 3- V. cava cranialİs 4- V. jugularis dextra 5- V. suhc-
lavia dcxtra 6- A. thoracİca cxterna 7- A. subc1avia dcxtra 8- A. vertebra1İs 9- A. thoracica
interna 10- A. cervicalis superficialis 11- A. axillaris 12- Cor 13- Diaphragma 14- Sağ

akciğer (yukarı kaldırılmış)



Şekil 2. Merkclıin n. phrenicus'unun teşkili, sol taraf .la formation du ncrf phrenique de
l'ane, cote gauche)

3BB Keedet D 'II''ILLL

/

C,- Beşinci boyun siniri C,- Altıncı boyun siniri C, -Yedinci boyun siniri 1- N. phrenicw
2- M. scalenus 3- V. cava cranialis 1,-' V. costocervicalis, v. cervicalis prof., ve v. vertebra-
lis'in oıı:ık kökü 5- Tr. brachiocephalicus 6- A. subclavia sinistra i- A. brachiocephalica
8- A. costocervicalis 9- A. cervicalis supf. 10- A. thoracica interna 11- A. axillaris 12- V.

jugularis sinistra 13- Cor 14- Sol akciğer (yukarı kaldırılmış) 15- Diaphragma
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