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KEDİ (FELIS DOMESTICA L.) VE TAVŞANIN (ORYCTOLAGUS CUNICULUS L.)
ENCEPHALON VE ZARLARI (CEREBRAL MENINGES) ÜZERİNDE KARŞıLAŞ-

TıRMALı ANATOMiK ARAŞTIRMALAR

Metin Taşbaş ı M. Kamil ÖcaI2

Comparative anatomical investigations on the encephalon and the meninges
(cerebral meninges) of the cat and the rabbit

Summary: In this stııdy the encephalon and the meninges ~f ten adult
cats (3 female, 7 male) which were gatheml from Ankara region and nine adult
rabbits (4 lemale, 5 male) wlıiclı were collected partly Jimıı the Faciıl!)! if
Medicine of Ankara University and part(y from Etlik Vcteriılal)' Bacteriolo-
gical Institute wcre inl'est([J,atedaızatoıııical{v and the below meııtioned diJferen-
ees were fowıd.

ı. The dOHal lJiew of the cerebrtmı if the rabbit ıs isosceles triangle
wlıile qııadrangle in the cat.

2. Tlıe sulci and the gyi wlıich take place on tlıe lobus parietalis and
tlıe lobus Irontalis if tlıe Iıemisplıerium are hardı)' scen in tlıe rabbit wlıile these

formations are numerous and i'CI]! prominent in tlıe cat.

3. The lobus rostalis if the cerebellum aııd the polus caudalis if tlıe cereb-
rum of tlıe rabbit sliglıtfy touclı each other but tlıe lobus rostralis of the cerebel-
/ımı prolongs undu the cerebmm in the cat.

4. While a ııotelı is present on median of the mamillaıy bod,;:in the cat,
we Iıaıc not met au)' in the rabbit.

5. The piııcal bod)' of tlıe rabbit wlıielı s/iows a ribbon !ike appearance is
7 mm long and 1.5 mm widtlı, while it is 2 mm long and ı ının widlıt appears
{fS a smail projectivn in the cat.

6. Tlıe colliculZls rostralis is at the same leve! of the eollieulus eaudalis in
tlıe rabbit bııt eolliculus rostralis is shorter than tlıe eollieıı/us eaudalis in the
eat.
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7. The cerebellum which is a shapeless strııetufe in the rabbit, .lllOWS
l1early an elliptieal appearance in the cat.

Özet: Bu çalışmada Ankara )'öresindl'll temin edilen on adet (3 dişi, 7
erkek) erişkin kedi ile kısmen A. i}, Tıp Fakültesi kısmeıı de l,"ttik Veteriner
Bakteriyoloji Enstitüsü'nden sağlanan dakıı;;. adet (4 dişi, 5 cıkek) erişkin
tavşanın enccphalon ve /:arları anatomik olarak incelenmiş 1'1' aşağıda belirtilen
özellikleri saptanmıştır.

i. Dorsal' den bakıldığmda lat'Şan cereblUm'u bir ikiz. kenar üçgen görü-
nümünde olduğu halde kedininki bir dörtgeni andırmaktadır.

2. Tavşanda özellikle hemispherium'ıın lobııs Fontalis ve lobus parieta-
lis'i üzerinde silIci ve gyi az beliıp,in olarak)'C1 aMığl halde kedide bu oluşlim
çok sa]ıda ve ga)'et belilgin olarak bıılunmaktadır.

3. Tavşanda cerebmm'ıın I)olus caudalis'i ile ccrcbellum'un lobus rost-
ralis'i birbirlerine s'ıdece temas ettikleri halde kerlide rercbellum' lin lobııs rost-
ralis'i ccrebmm'un altına girmiş durumdadır.

4. Coıj}us mamillare'nin mediamnda kedide bir CClllik bulunduğıı halde
tavşanda böyle bir oluşuma rastlanmamıştır.

5. Coıpus pineale tauşanda ortalama 7 /lun u.?;.ıınluğııııdave 1.5 mm enin-
de bir şerit görününıünde olduğu halde kedidc ortalama 2 mm uzunluğunda /)1'

i ınm eninde küçük bir cıkmtı biçimindedir.

6. Tavşanda colliculus rostralis' iıı )'üksekliği colliculus caudalis ile he-
men hemen ayııı seviyede olduğu halde kulide wllicıı!us caudalis seui)'esil1den
daha aşağıdadır.

7. Tauşanda şekilsi::. bir )'ahl'a sahip olan cerebellum kedide ural' c )'akın
bir giirünüştedil'.

Giriş

Eveil hayvanlarda fibros ve damardan fakir bir zar olan dura-
mater cncephali (2, 5, 6) her iki hemispherium'un üzel'ini örtlüktcn
sonra fissura longitudinalis ecrebri'nin içerisine girerek orak ~ekıindc
bir uzantı olan falx ccrebri'yi yapar. Duraınatn enecphali'ııin falx
ccrebri'yc dikeyolarak fissura transvcrsa cercbri'nin içine gönderdiği
bir diğer duplikatör ise tentorium cerebclli ınembranaceum dur
(3, 4, 7). Bu olu~um canıivorda çok kez kısmen keıniklc~ıni~tir (3).
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Tavşandakinc oranla gayet kısa oları kedi ve köpek hemisphe-
rium'larının girinti ve çıkıntısı diğer evcil hayvanlardan azdır. Yu-
kardan bakıldığında dört kö~di olarak görülen hemispherium'ların
dorso-Iateral yüzleri facies cerebeııaris'e doğru fronto-caudal yönde
keskin bir kenar oluşturacak biçimde kl\Tılmıştır. Kedi beyninin ııasal
kısmı köpeğinkine oranla dah<ı kısa ve yüksektir. Hemispherium'ların
dorso-meclial kenarları caudal yönde bibrbirlerinden ayrılacak biçim-
de seyrettikleri için bunların arasında iic;gen biçiminde bir açıklık
kalmıştır (3).

Kedide yumurta biçiminde olan beynin oecipital lo bu üzerinde
ccrebellunı'un bir parçasını içiııe almak üzere bir oyuk oluşmuştur (I).

Küçük veya primiıiv memelilerde eerebral cortex çok kere düz
bir görünümdedir (9).

Carnivorda falx cerehri, cercbral hemispherium'ların dOlsal
kenarından corpus caııosıını'un 1-2 cm dorsal'ine kadar uzanır vc os
ctl ırnoidalc ilc prcsphenoİc\'e yapışır (7).

Köpekt!.' orta kısnıında içbükey bir yapıda olan falx cerebri'nin
serbest kenarı corpus caııosmn 'un üzerine kadar inmez (3).

Bulbus olfactorius carnivorda hcmisphcrium'ların frontal 10-
bunun ventralinde iki oval çıkıntı halinde yer almış olup ventro-la-
tcral kenan 1\n. olfactorii'nin çıkı~ı nedeni ile pürüzlüdür (4).

Kcdide bu oluşum yanlardan basıktır (8).

Köpektc armut biçiminde bir görünü~e sahip olan lobus pırı-
formis beynin temporal lobunun ventralinde yer almıştır (7), ve üze-
rinde hcmen hemen sulci'nin bulunmayışı ile karakterize olmuştur (4).

Hippocampus köpektc uzun, kıvrık bir yapıda olup ventrİculus
lateralis'in caudal kısmı içine uzanır (7;,.

Carnivorda tectum meseııcephali'nin oval bir yapıda olan colli-
culi cauda1cs'İ coııiculi rostrales ile aynı büyüklükte olabileceği gibi
bazen ondan biraz daha küçük de olabilir. Colliculus rostralis'ler
derin median bir oluk ilc birbirlerinden aynlınışlardır ve görünüşleri
daima yuvarlaktır (4).

C:orpus mamiııare kedi ve köpektc iki adet küre biçiminde çıkın-
tıya sahip bir oluşumdur (7, lA).
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Medulla oblongata köpektc geni~ \e kalın bir yapıda olup \'ent-
ral yüzü dışbükeydir (4). Pyramis medullae oblongatae carnivorda
diğer hayvanlara oranla daha kuvvetli şekillenmiştir (8).

Evcil hayvanlarda beyin gövdesi caudex'in vcntral yüzünde
transversal yönde yer almı~ yastık biçiminde kabarık bir oluşum olan
pons, yanlara doğru inccliI'. Yanlardaki bu genişliği median'dakinin
yarısı kadardır (3). Köpektc pons yassı, geniş, az dışbükey yapıda bir
oluşumdur (4). Bunun caudal'inde kedi ve köpektc corpus trapezoi-
deum transversal olarak ve kabarık bir band biçiminde yer almıştır-
(4, 6).

Cerebellum köpektc ccrebrum'un occipital lobunun caudal'in-
de, ventriculus quartus'un ventralinde yer alını~tlI'. Fissura prima bu
oluşumu lobus rostralis ve lobus caudalis olarak iki kısma böler. Lobus
caudalis daha büyüktür. eerebellum'un hemispherium'larının rostro-
lateral kenarında, dorsal \T vcntral iki kala ayrılmış olarak para-
flocculus yer almıştır. Flücculus ise cercbellum\ın ventralinde bulu-
nur (7).

~ateryaı ve ~etot

Bu çalışma materyalini oluşturan iO adet erişkin kedi CO) dişi,
i erkek) Ankara yöresinden, 9 adet erişkin tav~an (4 dişi, 5 erkek)
ise kısmen A.C. Tıp Fakültesi kısmen de Etlik Veteriner Bakteriyoloji
Enstitüsü'nden canlı olarak temin edildi.

Adı geçen hayvanların kanı a. caı'otis eümmunis'den bo~altıl-
dıktarı sonra aynı yol ilc pn~servative olarak % LO luk formaldehyde
solusyonu enjekte edildi ve ~~alışma süresince, içinde yirı(~% iO for-
maldehyde solusyorıu bulunan kaplarda korundu.

Makro-anatomik ve sııbgros olarak yapılan bu çalışmada her
zaman kullanılan araç ve gereçlerin yanında olympus MTX opera-
tion microscope'u, enjektör, kompas, büyüteç, cam ölçek ve hassas
teraziden de yararlanıldı. Ayrıca cerebral meninges'in kalınlığının
ölçülmesi için daha önce tesbit edilmiş doku parçaları normal doku
prosedüründen geçirilerek paraplastta bloklandı. Bu bloklardan alı-
nan 10-15 mikron kalınlığındaki kesitler üçlü boyama yöntemi ilc
boyandı. Boyanan preparatlarda mcningcs'in kalınlığı mikromclrik
oküler ile ölçüldü
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Bulgular

T elencephalon

Hemispheria ('crebri'nin şekli (Şekil: I, 2): Dorsalden bakıl-
dığında tavşan cerebrumu, sivri ucu rostral'de tabanı caudal'de yer
almış bir ikiz kenar üçgen görünümüneicdir. Her iki hcmisphe-
rium'un lobus frontalis'inin lateral kenarları bir içbükeylik oluştura-
rak rastral'de sivri biçimde sonlanınaktadır. Özellikle lobus frantalis
,'e lobus parietalis üzerinde az belirgin olarak sulci ve gyri'yi kapsa-
yan taşvan eerebrum'unun kalınlığı polus eaudalis'den polus rostra-
lis'e doğru belirg-in bir azalma göstermektedir (tablo. 2).

Kedide ise ecrehrum'un polus rostralis'i küt olarak sonlandığın-
dan dorsal'den bakıldığında cerebrum, eni polus caudalis'de polus
rostralis'den daha geniş olan bir dörtgeni andırmaktadır. Polus rost-
ralis'in kalınlığı polus caudalis'den daha az olmakla birlikte hemisp-
Iıeria'nın dOl'sn-Iateral yüzü tavşana oranla daha dışbükey bir görü-
nüştedir.

Kedi hemispheria'sında sulci ve gyri'nin çok sayıda ve gayet
belirgin olarak bulunmasına karşılık tavşaneia bu oluşumlar ancak
lobus frontalis ve lobus parietalis üzerinde az belirgin olarak yer al-
mıştır. Yine kedidc belirli bir yapıda olan fissura lateralis (Sylvii) ise
tavşanda görülememiştir.

Herbir hemispherium'un fissura longitudinalis ecrebri'ye hakan
küt yapıdaki elorso-medial kenarı caudal kenara geçerken her iki
türde ele, sivri kısmı rastad'ele olan 'V' biçiminde bir açıklık oluştur-
muştur. Bu açıklık tavşanela kediye oranla daha elar bir görünümdedir.

Kcelide eerebellum'un lobus rostralis'i, hemisplıeria'llın eaudal'in-
de bu oluşumun altına girmiş durumdadır. Bu nedenle cerebrum'un
facies cerebcllaris'i üzerinde belirgin bir çukurluk oluşmuştur. Tav-
şanda ise cerebrum'un polus caudalis'i ilc eerebellum'un lobus rost-
ralis'inin birbirine sadece temas etmeleri sonucu facies eerebeIlaris
üzerinde çok az bir içbükeylik meydana gelmiştir.

Hemisperium'ların dOl'so-lateral yüzü facies cerebeIlaris'e doğru
keelide tav4ana oranla daha keskin bir kenar oluşturacak biçimde
kıvrılmıştır.

Heriki türde de cerebrum'un en geniş transversal uzunluğu po-
lus caudalis'in lateral uçları arasında kalan bölgedir. Fissura longi-
tudinalis cerebri'nin orta kısmında derinliği kedide ortalama 6 mm,
tavşanda 3 mm kadardır.
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Falx cerebri: Keclide mstral \'e caudal'de hemispherium'ların
birbirine yapışan kısmına kadar uzayan bu oluşum tavşanda belirti-
len bölgelere kadar inmemiştir. Ayrıca falx cerebri'nin yentral'deki
serbest kenarı hcl' iki türde de içbükey olup corpus callosum'a kadar
uzanmamıştır. Arada kalan mesafe kcdidc ortalama 5 mm, tavşanda
ise 2 mm kadardır.

Tablo. i. Kedi ve ta\'şanda (,Cl"ebral meninge-,'e ait bazı ortalama ölçüler

i ')').2:1 mikron
i--- ---

i Tavşan
-!

.1 Hayvanın türü , Kedi

L~~-;;-~i;t~~~';i~~~dial~~f,~ıclı;r);ır-;n~~~- ----1------ ---
i kr'in kalınlığı (ort). 143 mikron
i

i Lobus oeeipitalis'in lateral tarafında Durama-
i ter'in kalınlığı (ort). 82.3 mikron 89.05 mikron:, ---------- ----.---.-- --..---------.---- ...---,----------- ---- ._------.1
i Fa1x eercbri'nin yüksekliği ortasında kalınlığı • _. _ .
i (orı). . 201..1 mıkron 94.23 mıkrOlı!
1-----._---_._---.-- -..-------.------ --.---.----- ------ o

i Tentorium eerebelli membranaeeum'ıın proximal'de 163 mikron GG3mikl'ün i
, kalınlığı (ort). ----- ._. _

distal'de 129 mikronl--=~~!~~~_
l-ı~~~~~~fu~lobl~.~~cil:~~~~ri-;~d:----.--.-.-------.i

, Piamaıer'in kalınlığı (ort). ! 14.625 mikron 21.12.; mikronl
--------- - ....__ ._._-- ..- .._ .._-_.- ... -

Tablo. 2. Kedi ve tavşanda eneephalon'a ait bazı ortalama ölçüler

Hayvanın türü Kedi Tavşan

Cerebnım'ıın ağırlığı 19.7gr. 5.9gr.

Cerebrıım'un rolus rostra1is'de genişliği 1.7em. O.Gem.

Ccrcbrum'un polus caudalis'de genişliği 3.4em. 2.6em.

Cerebrum'un polus rostralis'de kalınlığı 2. 2em. O. gem.
-----------. -.----------- .... ----------- ----- -----1 -----.---
Cerebnım'un rolus eaudalis'de kalınlığı 2. 8em. I. gem.

Eneephalon'un ağırlığı (zarlan ile birlikte) 22.9gr. 7.0gr.

Eneephalon'un hacmi (zarları ilc birlikte) 18.0ee. 7.0ee.

Eneephalon'un uzunluğu 1.8em. 3.5em.

Cerebdlum'un ağırlığı 3. 2gr. 1. 19I' .

Cerebel1um'un haemi 2.0ee. '1.5ee.

Bulbus olfaetorius'un uzunluğu 11.0mm. 8.0mm.

Bullıus olfaetorius'un eni 6.0mm. 3.0mm.
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Bulbus olfactorius (ŞekiL. 3a, 4a): Kedide yanlardan basık oval
biçimde olan bu oluşum tavşanda şişkin oval bir görünümdedir.
Bulbus olfaetorius'a ait bazı ortalama iilçülcr Tah. 2 de gösterilmiştir.

Pedunculus olfactorius: Kedide genişıi.~i ortalama 3.3 mm,
tavşanda ise i mm kadardır.

Gyrus olfaetorius lateralis (ŞekiL. 3b, 4b): Kedide tavşana oran-
la daha belirgin olan bu oluşumun kalınlığı rostral'de ortalama kedi-
de 4 mm, tavşanda 2.6 mm kadardır. Gynıs olfactorius lateralis ile
cerebrum arasında yer almış olan sulcus rhinalis de kedide tavpna
oranla daha belli bir yapıdadır.

Gyrus olfaetorius mediatis: Tavşanda belirgin olmayan bu olu-
şum kedide cercbrum'un uzun eksenine trans\'Crsal olarak yer almış
olup ortalama :) mm eninde kısa bir şerit görünümündedir.

Trigonum olfactorium (ŞekiL. 3c, 4c): Kedide-lamina perforata
nasalis ile sulcus limitans trigoni olfactorii belirgin bir yapıda olduğu
halde tavşanda bu oluşumlar net olarak görüI('memiştir.

Lobus piriformis (ŞekiL. 3d, 4d): Her iki türde de üzerinde sulci
ve gyri'nin yer almadığı bu olu~um kedide, tabanı rostral'de sivri
ucu caudal'de bulunan bir ikiz kenar üçgen biçiminde olduğu halde
tavşanda tersine tahanı caudal'de sivri ucu rostral'de olan bir eşkenar
üçgen görünümünelcdir. Kedide her iki taraftaki üçgenin medial
kenarları içbükey yapıdadır. Tavşanda ise bu üçgenlerin rastral'de
bulunan sivri uçları median çizgide birbirlerine yaklaşmış durumda-
dır.

Hippocampus (comu ammonis) (ŞekiL. 7): Hcl' iki türde de ya-
rım ay hiçiminde olan hippocampus'un en kavisli olduğu orta böl-
gesinde kalınlığı kedidc ortalama 4 mm, tavşanda 7 mm kadardır

Nucleus caudatus: Bu oluşumun özellikle caput nuclei cauda-
ti'gi kedide tayşanınkinden <;ok daha hacimli bir yapıdadır. ~ucleus
caudatus'a ait bazı ölçüJer Tablo: 3 de gösterilmiştir.

Tablo 3. Nudcus cUlIdallıs'a ait ortalama ölçüler

Hayvanın türü CZlInllığu Kalınlığı capul nuclci cuudati'dc Yüksckli~i
------_.- ._--_ . ..._----- ----------.-_. __ ._-_._- "--_._._-_.
Kcdi Bmm Smm .4mm
------_ ..- ---_._-_ .._--- -------_._---._-_._-- ------
Tavşan Ilmm 2mm 3mm
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Dieneephalon

Carpus mamillare (ŞekiL. 3g, 4g): Kedide tavşana oranla daha
belirgin bir küre biçimindedir. Ayrıca corpus mamillare'nin median'.
mda kedide bir çentik bulunduğu halde tavşanda böyle bir oluşuma
rastlanm<ı mıştır.

Tuber einereum (ŞekiL. 4f): Her iki türde de ortalama i mm
yüksekliğinde küçük bir çıkıntl görünümündedir.

Hypophysis (ŞekiL. 3f, 8): Kedi ve tav~anda dorso-vcntral yönde
basık olan hypophysis kedide düzensiz yuvarlak, tavşanda ise daha
oval biçimdedir. Bu oluşumun ağırlığı kedide ortalama 19 mg 1', tav.
şanda 17 mgr; uzunluğu kedide 4.5 mm, tavşanda 5 mm; kalınlığı
ise her iki türde de 3 mm kadardır.

Adhesio interthalamiea (ŞekiL. .la, 6a): Kedi ve tavşanda yu~
varlak bir yapıya sahip olan bu oluşumun çapı kedide ortalama 5.7
mm, tavşanda4.8 mm kadardır.

Corpus pineale (epiphysis cerebri) (ŞekiL. 2c): Kedide ortalama
2 mm uzunluğunda ve i mm eninde küçük bir çıkın tı görünümünde
olan bu oluşum tavşanda ortalama 7 mm uzunluğunda veL5 mm
eninde bir şerit biçimindedir.

Mesencephalon

Crura (peduneuli) cerebri (ŞekiL. 3h, 4h): Her iki türde de vent-
ral yüzünde longitudinal yönde olukların görülmediği bu oluşum üze-
rindeki traetus eruralis (peduneularis) transversus kedide tavşanda-
kine oranla daha belirgin bir yapıdadır. Ayrıca erura eerebri'nin eni
kedide tavşandakinden daha fazla olup fossa intercruralis her iki tür-
_de de belirli bir görünümdedir.

Trigonum lcmnisci: Kedide eolliculus rostralis'in ventral'inde
yer almış üçgen biçiminde olan bu oluşumun orta kısmında az belir-
gin bir kabartı halinde eminentia lateralis mcsencephali bulunur.
Tavşanda ise trigonum lcmnisci belirsizdir.

Tectum mesencephali: Kcdidc yüksekliği colliculi caudales'den
da.ha az olan colliculi rostralcs birbiri~c yapışık iki çıkıntı halinde
olup aralarında median bir oluk yeralmıştır. Ayrıca colliculus rost-
raı1s'in yapmış olduğu kubbelik caudalis'inkinc oranla daha geniştir.

Tavşanda ise yuvarlak bir görünüşte olan ~ollieuli rostrales'in
yüksekliği colliculi caudales ile hemen hemen aynı seviyede olup bü-
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yüklüğü ondan biraz daha fazladır. Birbirine yapışık durumda olan
colliculi rostrales'in arasında kedide olduğu gibi median bir oluk bu-
lunur.

Colliculi rostrales colliculi caudales'den, transversal olarak yer
almış kedide sığ, tavşanda ise daha derin bir oluk vasıtası ile ayrılmış-
tır.

Kedide rostral'dekinden daha yüksek ve oval bir yapıda olan
colliculi caudales'in dorsal ucu sivrilmiş bir görünümdedir. Colliculi
rostrales'e oranla daha lateral'de yer almış olan bu oluşumun orta-
sında bir çukurluk bulunur.

Tavşanda ise colliculi caudales rostro-caudal yönde basık olup
colliculi rostrales'de olduğu gibi medianda birbirlerine yapışmış du-
rumdadır.

Kedide colliculi caudales kısmen cerebellum tarafından örtül-
müş olduğu halde tavşanda ancak vermis'in ucu bu oluşumun çok
az bir bölümünü aşmış durumdadır.

Rhombencephalon

Medulla oblongata (ŞekiL. 3j, 4j): Her iki türde de, tabanı rost-
ral'de yer almış ikizkenar bir yamuk biçiminde olan bu oluşumun rost-
ral' deki genişliği kedi de ortalama 1.3 cm, tavşanda Ll cm; caudal-
deki genişliği kedi de 0.9 cm, tavşanda 0.7 cm dir. Kalınlığı ise kedide
rostral'de 0.7 cm, tavşanda 0.6 cm dir. Medulla oblongata'nın dış-
bükeyliği kedide tavşana oranla daha fazladır.

Pyramis medullae oblongatae: Kedide birbirine paralel iki sü-
tun halinde uzanan pyramis medullae oblongatae. tavşanda rostral
ve caudal yönde hafif biçimde ayrılarak) (görünümünü oluşturmuş-
tur. Pyramis medullae oblongatae'nın orta kısmının genişliği kedide
ortalama 1.8 mm, tavşanda i mm kadardır.

Pons (ŞekiL. 3i, 4i): Kedide median'da kabarık, yanlara doğru
şişkinliği azalan ve uzun ekseni transversal yönde yer almış şerit
biçiminde bir oluşumdur. Tavşanda da aynı görünümde olan pons
yanlara doğru sivrilerek uzamaktadır. Her iki türde de median'da
belirgin bir sulcus basilaris'in yer almış olduğu bu oluşumun orta
kısmında longitudinal yönde uzunluğu kedide ortalama 6 mm, tav-
şanda 4.4 mm kadardır. Eni ise kedide ortalama 5.5 mm. tavşanda
3.4 mm dir.
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Corpus trapezoideum: Her iki türde de pons'un eaudal'indc trans-
versal yönde yer almış kabarık bir band görünümündedir. Eni kedide
ortalama 3.8 mm, tavşanda 3 mm kadardır.

Cerebellum (ŞekiL. I, 2, 5, 6): Kedide uzun ekseni transversal
yönde olan oval'e yakın biçimde bir oluşumdur. Rostro-eaudal yön-
deki kısa ekseni ortalama 1.8 cm, transversal yöndeki uzun ekseni
ise 2.6 cm kadardır. Vermis belirgin bir yapıdadır. Cerebellum'un
ventral'inde bulunan floeeulus'un dorso-lateral'inde parafloeeulus
yer almıştır. Parafloeeulus'un dorsal ve ventral kolları arasında belir-
gin bir çukurluk bulunmaktadır.

Tavşanda ise eerebellum, rostal yüzü düz, dorso-eaudal yuzu
hafif dışbükey olarak şekilsiz bir oluşum görünümündedir. Vermis
iyi gelişmiştir. Parafloeeulus dahil eerebellum'un transversal ekseni
ortalama 2.3 cm, rostro-eaudal ekseni ise 1.3 cm dir. Floeeulus, ee-
rebellum'un rostro-ventral'inde belirgin biçimde yer almıştır. Bu
oluşumun eaudo-dorsal'inde çok daha belirgin şekilde parafloeeulus
bulunur. Adeta ince bir sap yardımı ile eerebellum'a bağlanmış olan
paraf1oeeulus'un şekli yumak biçimindedir.

Median kesitte eerebellum'un görünümü kedide yuvadağa yakın
olduğu halde tavşanda rostral yönden basılmış durumdadır.

Fissura prima her iki türde de derin olup yönü kedi de dorsovent-
ral, tavşanda ise hafif olarak ventro-eaudal'dir. Kedide tavşana oran-
la daha büyük şekillenmiş olan eorpus medul1are'nin naso-dorsal ve
eaudo-dorsal kolları arasındaki mesafe de kedide tavşandakinden daha
fazladır.

Fosso rhomboidea (ŞekiL. 5f, 6f): Her iki türde de çukur ve dik-
dörtgen görünümünde bir yapıya sahip olan bu oluşumun üzerinde
bulunan sulcus median us ilc sulcus limitans tavşanda kediye oranla
daha belirgindir.

Eminentia teres ise kedide tavşana oranla daha rahat görülebilir
bir yapıdadır.

Tavşanda sivri bir görünümde olan ealamus seriptorius kedide
daha küt biçimde oluşmuştur.
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ŞekiiI. Kedi'de eneeplıalan'un darsalden görünüşü.

a) Bulbill; alfaetarius b) Fissura langitudinalis eerebri c) Vermis d) Parafloeculus e) Medulla
spiııalis

Fıgure I. Cal brain; darsal vıew.

a) Olfaetary bulb b) Longiıudinal fis~ure c) Vermis d) Paraflaeeulus c) Spinal card
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Şekil 2. Tavşan'da encephalon'un dorsalden görünüşü.

a) Bulbus olfactorius b) Fissura longiludinalis cerebri c) Corpus pineale (epiphysis cerebri)
d) Vermis c) ParaflOCctılus f) Medulla spinalis

Fıgurc 2. Rabbit brain; dorsal view.

a) Olfactory bulb b) Longitudinal fissure c) Pineal body d) Vermis c) Paraflocculus f)
Spinal cord
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Şekil 3. Kedide enceplıalon'un Yentralden görünüşü.

a) Bulbus olfactorius b) Gyrus ollactorius lateralis c) Trigonum olfactorium d) Lobus pirifor-
mis c) Clıiasma opticum f) Hypoplıysis g) Corpus mamillare h) Crus (pedunculus) cerebri i)

Pons j) r>.Iedulla oblongata k) Paraflocculus i) Medulla spinalis

Fıgure 3. Cat brain; ventral view

a) Olfactory bulb b) Lateral olfactory tract c) Olfactory trigone d) Piriform lobe e) Optie
clıiasm f) Hypophysis g) Mamillary body h) Cerebral crus i) Pons j) Medulla oblongata k)

Prafloccultıs i) Spinal cord
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Şekil 4. Tavşan'da cnccphalon'un ventralden görünüşü.

a) Bulbus olfactorius b) Gyrus olfactoriııs lateralis c) Trigonum olfactorium d) Lobus piri-
formis e) Chiasma opticum f) Tuber cinereum) g) Corpus mamillare h) Crus (peduneulus)

cerebri i) Pons j) Medulla oblongata k) Parafloeculus i) Medulla spinalis

Fıgure 4. Rabbit brain; ventral view.

a) OIfactory bulb b) Lateral olfacrtory tract c) OIfactory trigone d) Piriform lobe e) Optic
chiasm f) Tuber cinereum g) Mamillary body h) Cerebral erus i) Pons j) Medulla oblon-

gata k) Paraflocculus i) Spinal cord
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Şekil 5. Kedi'de eneephalon'un median kesitinde sağ hemispherium'un medialden gö-
rünüşü

a) Adhcsio interthalamiea b) Corpus eallosum c) Ventrieulus lateralis d) Ventrieulus ter-
tius e) Corpus medullare f) Ventriculus quartus g) Medulla oblongata

Fıgure 5. Cat hrain, midsagittal section; medial view of the right hemisphere
a) Interthalamie adhesion b) Co rp us eallosum c) Lateral vcntride d) Third ventride c)

Corpus medullare f) Fourth ventride g) Medulla oblongata

Şekil 6. Tavşan'da cncephalon'un median kesitinde sağ hemispherium'un medialden
görünüşü.

a) Adhesio inıerthalamica b) Corpus eallosum c) Ventricıılus lateralis d) Ventriculus ter-
tius c) Corpus medullare f) Ventriculus quartus g) Medulla oblongata h) Corpus pineale

(epiphysis eerehri)

Fıgurc G. Rabbit brain, midsagittal section; medial vicw of the riglıt hemisphere
a) Interthalaınie adhesion b) Co rp us eallosum c) Lateral ventride d) Third yentride c)

Corpus medullare f) Fourth ventride g) Medulla ohlongata h) Pincal body
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Şekil 7. Hipporampus (rortlu :ımmonis)

A) Kedi B) Tavşan

Fıgure 7. Hirpocampus (,omu amınonis)

A) Cat B) Rabbit

Şekil 8. H ypophysis

A) Ta"şan B) Kedi

Fıgure 8. Hypophysi<

A) Rabbit B) Cat

427
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Tartışma ve Sonuç

Doğuer ve Erençin (3), kedi ve köpektc hemispherium'ların kısa,
ayrıca sulci ilc gyri'nin diğer evcil hayvanlara oranla daha az oldu-
ğunu, yukardan bakıldığında dört köşe olarak görülen her iki hemisp-
herium'un dorso-lateral yüzlerinin facics cerebellaris'e doğru keskin
bir kenar oluşturacak biçimde kıvrıldığını, facie3 cerebellaris üzerin-
de belirgin bir çukurluk bulunduğunu, fissura lateralis (Sylvii)'nin
net hir biçimde yer aldığını ve beyin ağırlığının kedide ortalama
27.3-30.5 gr. arasında bulunduğunu bildirmektedir.

Mc Clure ve arkada~ları (6) ise, çok sayıda sulci ve gyri'nin bu-
lunduğu kedi hemispherium'larının dorso-medial kenarlarının caudal
yönde birbirlerinden ayrılacak biçimde seyretmeleri sonucu bunların
arasında üçgen biçiminde bir açıklık oluştuğunu belirtmektedir.

Bulgulanmıza göre kedide cerebrum'a dorsal'den bakıldığında,
eni polus caudalis'de polus rostralis'den daha geniş olan bir dörtgen
biçiminde görülmesine karşılık tavşanda sivri ucu ventral'de, tabanı
caudal'de yer almış bir ikiz kenar üçgen biçimindedir. Ayrıca her iki
türde de hemispherium'ların fissura longitudinalis cerebri'ye bakan
küt yapıdaki dorsomedial kenarları caudal kenara geçerken litera-
tür'ün (6) kedide belirtiği gibi sivri kısmı ventral'de olan 'V' harfi
biçiminde bir açıklık olu~turmaktadır. Bu açıklık tavşanda kediye
oranla daha dar bir yapıdadır. Ayrıca cerebrum'un facies cerebel-
laris'i üzerinde bulunan çukurluk da kedide tavşandakine oranla çok
daha derindir. Fissura lateralis (Sylvii) ise tavşanda görülmemesine
karşılık kedide helirgin bir yapıdadır. Encephalon'on (cerebrum +_
cerebellum) ağırlığı kedide ortalama 22.9 gr, tavşanda 7. O gr. dır.

Doğuer ve Erençin (3) köpek te orta kısmının içbükey bir yapıda
olduğu falx cerebri'nin serbest kenarının corpus callosum'a kadar
inmediğini, Miller ve arkadaşları ise (7) bu oluşumun 1-2 cm uza-
ğında sonlandığını bildirmektedir.

Kedide rostral ve caudal'de hemispherium'ların birbirine yapı-
şan kısmına kadar uzayarak bu noktalardan itibaren iki hemisphe-
rium'un arasına girmiş olan falx cerebri'nin tavşanda belirtilen böl-
gelere kadar inmediği, her iki türde de ventral'de içbükey yapıda
olan serbest kenarının corpus callosum'a kadar uzanmadığı ve aradaki
mesafenin ortalama kedide 5 mm, tavşanda 2 mm kadar olduğu sap-
tanmıştır. Duramatcr'in kalınlığı lobus occipitalis'in medial tarafın-
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da kedide ortalama 143 mikren, tav~anda 55.25 mikron olduğu halde
aynı lobun lateral tarafında kedide ortalama 82.3 mikron tav~anda
89.05 mikron olarak bulunmuştur. Tentorium cerebeHi membra-
naceum'un kalınlığı ise proximal'de kedide ortalama 163 mikron,
tav~anda 663 mikron, distal'de kedi de ortalama 129 mikron, tav~anda
253 mikron olarak ölçülmü~tür.

Kedide yanlardan basık (8), carnivorda iki oval çıkıntı halinde
olduğu (<1) belirtilen bulbus olfactorius'un literatürlin bulguları~a
uygun olarak kedide yanlardan basık oval, tav~anda ise şişkin oval
bir yapıda olduğu gözlenmiştir.

Doğuer ve Erençin (3) cycil hayvanlarda gyrus olfactorius late-
ralis'in dar bir biçimele olduğunu, nasal'de bir kavis çizerek gyrus
olfactorius medialis ilc birleştiğini, Getty (4) ise earnivorda gyrus
olfactorius lateralis'in gyrus olfactorius medialis'den daha büyük ol-
duğunu yazmaktadır.

Gyrus olfactorius lateralis'in kedide, tav~ana oranla daha belir-
gin bulunduğu, gyrus olfactorius medialis'in ise yalnız kedide rahat
görülebildiği saptanmıştır.

Doğuer ve Erençin (3) evcil hayvanlarda lobus piriformis'in
üç köşeli, ucu medial'e doğru kıvrık ve cauda1'e doğru gittikçe dar-
laşan bir olwjum olduğunu, üzerinde 1-2 adet sulci lobi piriformis bu-
lunduğunu, (4) carniyorda düz bir damla biçiminde olan lobus piri-
formis'in hemen hemen sulci ve gyri'ye sahip olmayışı ile karakterize
olduğunu, (7) köpekte arrı,ut biçiminde bir görünüşe sahip olduğunu
belirtmektedir.

Her iki türde de üzerinde sulci ve gyri'nin yer almadığı bu olu-
~um, kedide tabanı rostral'de sivri ucu caudal'de bulunan bir ikiz
kenar üçgeni andırdığı halde tavşanda tersine tabanı eaudal'de sivri
ucu rostral'de olan bir eşkeııer üçgen görünümündeelir.

Miller ve arkadaşları (7) köpekte hippocampus'un orak biçimin-
de olduğunu bildirmektedir.

Kedi ve tav~anda yarım ay biçiminde olduğu gözlenen hippo-
campus'un en kavisli bulunduğu orta bölgesinde kalınlığı kedide or-
talama 4 n:.m, tav~anda 7 mm olarak saptanmıştır.

Doğuer ve Erençin (3) 'in evcil hayvanlar içersinde en küçük
olarak carnivorda bulunduğunu bildirdiği hypophysis'in her iki hay-
vanda da dorso-ventral yönde basık, kedidedüzensiz yuvarlak tav-
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~anda ise daha oval biçimde olduğu ve kedide ortalama 19 mgr, tav-
~anda 17 mgr ağırlığa sahip bulunduğu gözlenmiştir.

Miller ve arkadaşlarının (7) köpek te belirttiği gibi kedi ve tav-
şanda da adhesio interthalamica'nın yuvarlak bir yapıda olduğu ve
çapının kedidc ortalama 5.7 mm, tavşanda 4.8 mm yi bulduğu belir-
lenmiştir

Gett)' (4) nin köpektc çok küçük ve ensiz, Doğucr \T Erençin
(3) in carnivorda lansct, Walker (ıo) in ise kedide yumru biçiminde
olduj?;unu yazdığı corpus pineale (cpiphysis ccrebri)nin h~dide orta-
lama i mm eninde ve 2 mm uzunluğunda küçük bir çıkınıı, tav~an-
da ise 1.5 mm eninde ve 7 mm uzunluğunda adeta şerit biçiminde bir
yapıya sahip olduğu gözlenmiştir.

Evcil hayvanlarda nasal yönde birbirinden uzaklaşarak gittiği
ve caudal'de arasında fossa intercruralis'in bulunduğu (3), carnivor-
da ventral yüzünde longitudinal yönde birçok olukların var olduğu
(4) bildirilen c!"lıra cerebri'nin, kedide enli tavpnda daha dar bir
yapıda olduğu ve her iki türde de ventral yüzünde longitudinal yönde
olukların görülmediği saptanmıştır.

Doğuer ve Erençin (3) evcil memelilerde colliculi caudales'den
daha yüksek ve daha büyük olarak belirlediği collic:uli rostrales'in
her iki çıkıntısının caudal'dekine oranla birbirine daha yakın oldu-
ğunu ve colliculi caudalcs'in kısmen cerebellum tarafından örtüldü-
ğünü ayrıca aralarında bir çukurluğun ycr aldığını belirtmektedir.

Getty (4) colliculi caudales'in özellikle köpekte iyi gelişmiş ol-
duğunu, rostral'daki ilehemen aynı büyüklükte bazen ondan biraz
küçük olabileccj?;ini, yönünün dorso-caudo-Iatcral olduj?;unu ayrıca
daima yuvarlak bir yapıda olan colliculi rost!ales'in birbirinden derin
bir oluk vasıtası ile ayrıldığını bildirmektedir.

Kedide birbirine yapışık durumda bulunan ve yüksekliği colli-
culi caudales'den daha az olan colliculi rostrales'in arasında longitu-
dinal yönde median bir oluk yer aımı~tır. Ayrıca colliculi rostrales'in
yapmış olduğu kubbelik caudal'dekine oranla daha geniş olarak bu-
lunmuştur. Tav~anda ise yuvarlak bir görünü~tc olan colliculi rost-
ralcs'in yüksekliğinin caudal olanı ile hemen hemen aynı seviyede
bulunduğu, büyüklüğünün ondan biraz daha fazla olduğu ayrıca bir-
birine yapışık olan colliculi rostrales'in arasında kedidc olduğu gibi
median bir oluğun yer aldığı gözlenmiştir. Ayrıca kedide rostral-
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dekine oranla daha yüksek ve dorsal ucu sivrilmi~ biçimde oval bir
yapıya sahip olan colliculi caudaks'in ortasında bir çukurluğun yer
aldığı, tavşanda ise rostro-caudal yönde basık olan bu olu~umuıı col-
liculi rostrales'dc olduğu gibi medianda birbirine yapışmış durumda
olduğu saptanmı~tır.

Miller ve arkadaşları (7) camivorda medulla oblongata'nın vent-
ral yüzünde iki pyramis medullae oblongatae bulunduğunu, (8) bu
pyramis medullae oblongatae,'nm carnivorda diğer evcil hayvanlara
oranla daha belirgin ~ckillendiğini bildirmektedir.

Her iki türde de tabanı rostral'de yer almı~ ikizkenar bir yamuk
biçiminde olan pyramis medullae oblongatae'nın geni~liğinin. rostral-
de kedide ortalama 1.3 cm, tav~aııda I. i cm, caudal'de ise kcdide
ortalama 0.9 cm, tav~anda 0.7 cm olduğu ayrıca dı~bükeyliğinin ke-
dicle tavşana oranla daha fazla olduğu belirleıımi~tir.

Evcil hayvanlarda beyin gövdesi caudex'in ventral yüzünde yas-
tık biçiminde ve tramversal olarak yer almış, yanlara doğru gidildikçe
kalınlığı azalan bir kabartı olarak belirlenen (3) pons'un orta kısmın-
da uzunluğu kedide ortalama 6 mm, tav~anda 4..4 mm, eni ise kedide
ortalama 5.5 mm, tav~anda 3.4 mm olarak bulunmuştur.

Getty (4) cerebellum'u carnivorda ~ekilsiz, ventro-caudal yönde
basık ve cerebrum'un hemispherium'ları ile temasta bulunan rostral
yüzünün daha düz olduğunu bildirmekte, (7) ise köpektc cerebel-
lum'un az çok yuvarlak biçimde bulunduğunu ve ventrolateralde
yer alan paraf1occulus'un dOl'sal \'C ventral iki kola ayrılmı~ olarak bir
'U' harfi görünümü olu~turduğunu yazmaktadır.

Kedide uzuu ekseni transversal yönde ve ovak yakın bir görü-
nüşte, tav~anda ise rostral yüzü düz, dorso-caudal yüzü hafif dı~bükey
yapıda olan cerebellum'un ventral'inde kedide ~ekilsiz bir oluşum
olarak flocculus'un bulunduğu bunun dorso-Iateral'inde paran oc-
culus'un yer aldığı ve bu oluşumun dorsal ve ventral kolları arasında
belirgin bir çukurluğun olu~tuğu gözlenmiştir. Tavşanda ise cerebel-
lum'un rostro-ventral'incle yer almış olan füleculus'un caudo-dorsal'in-
de çok belirgin biçimde yerleşmiş olan yumak görünümündeki para-
flocculus'un adeta bir sap yardımı ile cerebellum'a bağlandığı sap-
tanmıştır. Ayrıca median kesitte ~ekli kedidc yuvarlağa yakın, tav-
şanda rostral yönden basık olduğu gözlenen cerebellum'da fissura
prima'nın yönünün kedidc dik (dorso-ventral), tavşanda hafif olarak
ventro-caudal bulunduğu, corpus medullare'nin naso-dorsal ve caudo-
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dorsal kolları arasındakİ mesafenİn de kedide tavşana oranla daha faz-
la olduğu görülmüştür.

Evcil hayvanlarda fossa rhomboidea'nın tabanı caudal'inde
kalem ucu şeklinde olduğu bildirilen calamus scriptorius'un (3),
tavşanda sivri bir şekilde kedide ise daha küt biçimde oluştuğu göz-
lenmiştir.
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