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TAVŞANDA ARTERİA THfROİDEA CRANİ1LIS
VE GLANDULA THYROlDEA 'NIN ARTERIEL

VASKULARİZASYONU
Nejdet DURSUN Dinçer YILDIZ" Özcan ÖZGEL

The arteı-İa thyroidea cranialis and the arteı-ial vascularisation of the rabbit th)'roid ~ıand.

Summary: In this study, arterial sl/pply oL the thyroid gland was
examined, filling latex to the eommon earotid arteries of the 10 rabbits. The
rahhit 's thyroid gland is supplied hy arteria thyroidea eranialis and ram us
traeheo-esophagealis. Arteria thyroidea eranialis arises from the eommon
carotid arteı)! that is at the level (J/the 4/h.eartilago traehealis, divides into two
hranehes such as dorsal and ventral and supplies upper two thirds of the
thyroid gland. Ramus isthmi eranialis and ramus erieothyroideus eorrespond
with the opposite side arteries the same name. Ramus laryngeus eaudalis and
arteria lal)!ngea eranialis whieh arises from the comımm carolid artery.
eorre.\pond with eaeh of them. Ramus traeheo-esophagealis exists usually
alone. !ts level (~Lorigin ranges at the 161heartilago trae!ıealis, medial aspeet
of the common earotid artery and supplies under one thırd of the thyroid gland.
Anastomos exists hetween ramus traeheo-esophagealis and arteria thyroidea
eranialis.

Key Words: Rabbit. Thyroid gland, Arterial Supply.
Özet: Bu çalışmada arteria earotis eommunis 'i latex ile doldurulan 10

adet tavşanda Rlandula thyroidea 'mn arteriel vaskularizwyonu incelendi.
Tavşanda glandula thyroidea arteria thyroidea eranialis ve ram us traeheo-
esophagealis tarajindan heslenir. Arteria thyroidea eranialis 4.eartilago
traehealis düzeyinde arteria carotis eommunis 'ten çıkar. dorsal ve ventral iki
da/a aynlır ve glandula thyroidea 'nın üst 2/3 ünü hesler. Ramus isthmi
eranialis ve ramus erieothyroideus isimli dallan, karşı tarajin henzer dalları
ile ağızlaşarak sonlanil". Ramus larynReus caudalis isimli dah ise arteria
earotis eommunis 'ten aynlan arteria /arynRea eranialis ile anastomoz yaparak
son hulur. Ramus traeheo-esophagealis genellikle tek taraflı olarak hulunur.
16.eartilago traehealis düzeyinde arteria earotis eommunis 'in media/ yüzünden
çıkar, hezin alt //3 ünü hesler ve arteria thyroidea eranialis ile ağızlaşarak
son hulur.

Anahtar Kelimeler: Tavşan, Clandula t!ıyroidea, Arteriel Beslenme.

Giriş
Glandula thyroidea larynx'İn caudal

yarımı veya cartilago crİcoidea'nın hemen
gerisinde ve trachea'nın ventrolateralinde
bulunan endokrin bir bezdir (3,4,7, i2, 13).
Lobus dexter, lobus sİnister ve her iki lobu
birbirine bağlayan bağdokudan oluşmuş ince bir
isthmus'tan ibarettir (1,3,11,13). Glandula
thyroidea lateralde musculus stemocephalicus,
musculus stemothyroideus ve arteria carotis
communıs ile ventralde ise musculus
stemohyoideus ile komşudur (1,2,6).

Glandula thyroidea'nın beslenmesi
başlıca arteria thyroidea cranialis tarafından

sağlanmaktadır (2,3, iO). Reilly (I i) ise glandula
thyroidea 'nın büyük bölümünün arteria
thyroidea caudalis tarafından beslendiğini ve bu
damarın hem arteria thyroidea cranialis, hem
de karşı tarafın aynı isimli damarıyla anastomoz
yaptığını bildirmektedir.

Arteria thyroidea cranialis 3-6.
cartilago trachealis düzeyinde arteria carotis
conununis 'ten orijin almaktadır (I ,2, iO)
Yamasaki (13) ve Reilly (I i), bu damarın
arteria carotis communis'in son dallarına ayrım
yeri veya arteria carotis extema'dan çıktığını,
glandula thyroidea'ya giden dallarının ince,
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larynx ve kaslarına giden dallarının ise daha
kalın olduğunu bildirmektedir. Arteria thyroidea
cranialis, glandula thyroidea'nın cranial ucu
hizasında son dallanna ayrılır. Bu dallar ramus
pharyngeus, ramus cricothyroideus, ramus
laryngeus caudalis ve ramus glandularis 'tir
(4,5,7,8,10). Yamasaki (13), bu damarın
çoğunlukla arteria laryngea cranialis ile ortak bir
kök teşkil ettiğini bildirmektedir. Tavşanda
ramus pharyngeus, ramus cricothyroideus ve
ramus laryngeus caudalis, arteria thyroidea
cranialis' in ön kenarından, ramus glandularis ise
arka kenarından çıkmaktadır (i O) Dursun (4),
köpekte arteria thyroidea crani alis ' in bu dalları
vermeden önce cranioventral ve caudoventral iki
ana dala ayrıldığını bildirmektedir. Ramus
cricothyroideus, musculus stemothyroideus ve
musculus stemohyoideus' a giden dallar
vermektedir (i O). Bu damar aynı zamanda karşı
tarafın aynı isimli dalıyla anastomoz
yapmaktadır (2). Dursun (4) ve Getty (6)
köpekte de bu anastomozun varlığını
bildirmektedirler.

Ramus laryngeus caudalis, arteria
thyroidea cranialis'in cranialinden orı]ın
almaktadır (10). Dursun (4), bu damarın ramus
pharyngeus ile birlikte tek kök halinde arteria
thyroidea cranialis 'ten çıktığını ve iki piyeste
arteria thyroidea caudalis ile anastomoz
yaptığını bildirmektedir. Ramus laryngeus
caudalis orijininden sonra musculus
cricoarytenoideus lateralis düzeyinde arteria
laryngea caudalis'in bir dalıyla anastomoz
yapmaktadır (2).

Ramus pharyngeus, arteria thyroidea
cranialis' in cranialinden Çıkmakta ve musculus
cricopharyngeus içine dağılarak sonlanmaktadır
(lO).

Ramus glandularis her iki tarafta da
arteria thyroidea cranialis' in caudalinden
çıkmaktadır (i O). Orijininden sonra bezin
craniomedialinde dorsal ve ventral iki dala
ayrılan damar glandula thyroidea için rami
glandulares'i, trachea için ram i tracheales ve
esophagus için rami esophagei'yi vermektedir.
Bugge (2), bu damarların dışında isthmus
üzerinde her iki ramus glandularis'i birleştiren
bir arcus isthmi cranialis 'ten bahsetmektedir.
Arteria thyroidea cranialis'in ventral dalı ile
ramus tracheo-esophagealis arasında bir
anastomoz mevcuttur (2,13).

Arteria thyroidea caudalis tavşanda
nadiren görülmektedir (3,10,13). Reilly (Il) ise
bu damarın daima bulunduğunu bildirmektedir.

Genellikle sol tarafta arteria carotis
comınunis 'ten orijin alan ramus tracheo-
esophagealis, ramus glandularis ile glandula
thyroidea'nın alt ucunda anastomoz yapmaktadır
(3,13).

NEJDET DURSUN - DİNÇER YILDIZ - ÖZCAJ" özeiEL

Glandula thyroidea, bazal metabolizma
ve hayvanlarda deri, tüy değiştirme, kış uykusu
gibi önemli değişiklikleri regüle eden çok önemli
bir endokrin bezdir. Bu çalışma ile tavşan
glandula thyroidea'sını besleyen damarlar tespit
edilerek konu üzerinde çalışan araştırıcılara
katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.

Materyal ve Metot
Bu çalışmada çeşitli cinsiyet ve ağırlıkta

erişkin iO adet tavşan ( Oryctolagus cuniculus
L.) kullanıldı. Rompun-Ketalar kombinasyonu
ile anesteziye alınan tavşanlara Liquemin
uygulanarak kanın çabuk pıhtılaşması
engellendi. Usulüne uygun olarak öldürülen
tavşanların damarları İzotonik tuzlu su ile
temizlendi. Kırmızı kumaş boyası ile
renklendirilen latex, aorta thoracica' dan enjekte
edilerek atardamarlar dolduruldu. Oda
sıcaklığında 2 gün bekletilen kadavralar
diseksiyon mikroskobu yardımıyla diseke edildi.
Ortaya çıkarılan damarların bulguları alındı ve
fotoğrafları çekildi.

Bulgular
Glandula thyroidea trachea'nın yan

duvarlarına bitişik olarak dorsolateral
ventromedial konumda, ön ucu geniş ve küt bir
bezdir (Şekill-2/a). Ön sınırını cartilago
cricoidea, arka sınırını ise 4.trachea halkası
vermektedir. Bezin ön kenarında her iki glandula
thyroidea'yı birbirine bağlayan bir istlunus
bulunmaktadır (Şekil 2/c). Glandula thyroidea
sağda ortalama 8.67x4.5 mm, solda ise 8.51x45
mm ölçülerinde olup iki bez arasındaki fark
önemsizdir.

Tavşanda glandula thyroidea'nın arteriel
vaskularizasyonu başlıca arteria thyroidea
cranialis tarafından sağlanmaktadır. Bununla
birlikte arteria laryngea cranialis'in bir dalı ve
arteria carotis communis 'ten orijin alan ramus
tracheo-esophagealis de glandula thyroidea'nın
vaskularizasyonuna katılmaktadır. Arteria
thyroidea cranialis, 4.cartilago trachealis
düzeyinde arteria carotis communis' in medial
duvarından çıkmaktadır (Şekil l-2/b). İki piyeste
ise bu damarın 3. cartilago trachealis düzeyinden
orijin aldığı görülmüştür. Arteria thyroidea
cranialis arteria carotis communis (Şekil 2/d) ile
birlikte trachea'ya paralelolarak yağ dokusu
içinde cartilago cricoidea'ya kadar gelir. Buraya
kadar olan seyrinde musculus stemothyroideus'a
(Şekil 2/e) iki ince dal veren damar, lamina ve
arcus cartilaginis cricoidea sınırında trachea'nın
ventrali ile dorsaline yönelen iki dala ayrılır.
Ventrale yönelen damar, orijini düzeyinde ön ve
arka iki dala ayrılmaktadır. Öndeki daldan
ramus pharyngeus ve ramus Iaryngeus caudalis
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Figure I. Ventral view of the thyroid gland.
a. Glandula thyroidea b. Arteria thyroidea cranialis
c. Ramus pharyngcus
d. Raınus isthmi cranialis e. Musculus stemohvoideus
i: Trachea. Cartilago thynıidea -
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ventralis' in, glandula thyroidea'nın alt ucunda
ramus tracheo-esophagealis ilc anastomoz
yaptığı görülmüştür. Ayrıca tavşanların
tamamında ramus ventralis, musculus
stemothvroideus 'un uzunluğunun ortalarına
giden 1-2 adet ramus muscularis vermektedir

Arteria thyroidea caudalis: Çalışmada
kullanılan tavşanlarda tespit edilememiştir

Ramus tracheo-esophagealis: Çok ince
bir damardır. Trachea'nın solunda, 6 tavşanda
16. cartilago trachealis, 2 tavşanda da 22-23.
cartilago trachealis düzeyinde arteria carotis
communis'ten orijin almaktadır (Şekil 2/i). Bu
damara iki tavşanda rastlanmamıştır Ramus
tracheo-esophagealis orijininden itibaren trachea
ve esophagus'u birbirine bağlayan bağdoku
üzerinde ve trachea'nın dorsolateralinde craniale
doğru ilerler Seyri sırasında trachea'ya 4-6,
esophagus'a ise 2-3 dal veren damar son olarak
glandula thyroidea'nın caudal kenarına ulaşarak
bezin içinde arteria thyroidea cranialis' in ventral
dalıyla anastomoz yapar Ramus tracheo-
esophagealis bir tavşanda solda 7. cartilago
trachealis' in ventralinden geçip sağ glandula
thyroidea'nm caudal ucundan girerek aynen
solda olduğu gibi anastomoz yapmıştır
,--.-.,--- ,.r' • iii
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ile ramus cricothvroideus. arkadaki daldan ise
ramus glandularis' çıkmakt~dır Arteria thyroidea
cranialis 'ten dorsak doğru ayrılan ve ventrale
göre daha kalın olan dal ise trachea ile
esophagus arasında cartilago cricoidea'nın
hemen üzerinden derine doğru gider Bu
damardan ayrılan ilk dal glandula thyroidea'nın
ön kutbundan girerek 3-4 rami glandulares' e
ayrılır İkinci dal ise ilkinden yaklaşık 2 nun
sonra çıkarak öne doğru yönelir ve musculus
cricopharyngeus'un dorsal bölümünü besler

Ramus pharyngeus (Şekil Ilc), arteria
thyroidea cranialis' in ventral dalından
çıkmaktadır Öne doğnı tek kök halinde yaklaşık
3 mm kadar ilerledikten sonra arteria laryngea
caudalis' den ayrılan ramus pharyngeus,
craniodorsal bir seyirle musculus
cricopharyngeus' a ulaşarak bu kasın içinde çok
ince dallara ayrılır

Ramus laryngeus caudalis genellikle
ramus pharyngeus ile ortak bir kök halinde
arteria thyroidea cranialis' in ventral dalından
cranial yönde çıkar (Şekil 2/g). Ramus
pharyngeus'a göre daha ince olup yüzlek olarak
seyreder Ramus laryngeus caudalis orijininden
5 nun kadar sonra arteria laryngea cranialis' in
bir dalıyla cartilago thyroidea 'nın yan duvarı
üzerinde anastomoz yapar.

Ramus cricothyroideus (Şekil 2/f),
arteria thyroidea cranialis'in ventral dalından
cranial yönde çıkan ikinci damardır. Orijininden
hemen sonra cartilago thyroidea'nın arka
kenarına paralel bir seyirle karşı tarafın aynı
isimli damarıyla anastomoz yapan bir dal verir
Damarın devamı musculus cricothyroideus'a
dağılır Bir tavşanda musculus cricothyroi-
deus 'un beslenmesine ramus laryngeus
caudalis'ten ayrılan bir dalın da katıldığı görül-
müştür Ramus cricothyroideus 'tan musculus
stemothyroideus ve musculus stemohyoideus 'un
üst bölümlerinin vaskularizasyonunu sağlayan
çok ince damarlar da çıkmaktadır

Ramus glandularis, arteria thyroidea
cranialis' in ventral dalından geriye doğru çıkan
tek damardır (Şekil 2/h). Orijininden hemen
sonra glandula thyroidea'ya ulaşarak burada
bezin craniomedialinden giren bir dal verir Bu
damar glandula thyroidea'nın ortasına kadar
ulaşır ve bölgenin vaskularizasyonunu sağlayan
çok ince iki dala ayrılır Ramus glandularis'in
devam eden bölümü ramus ventralis diye
adlandırılmaktadır ve glandula thyroidea'nın
medial kenarı boyunca geriye doğru seyreder
Ramus ventralis seyri esnasında glandula
thyroidea içine doğru 3-5 dal vermektedir
Raınus glandularis'in verdiği bir diğer dal da
arcus istluni cranialis olup istlunus üzerinden
karşı tarafın aynı damarıyla anastomoz
yapmaktadır (Şekillid). Bu damar, dört
tavşanda tespit edilmiştir Sekiz tavşanda ramus
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Şekil 2, Arteria thyroidea cranialis'tcn ayrılan damarların sol
taraftan görünüşü,
Figure 2, i,cIl hand sided appearence of blood vcssels originated
Irom the crarıial thyroid artery,

'i. Ularıdula thyroidea b, Arteria t1ıvroidea cranialis
c, lsthmus d,' Arteria carotis corrunurıis
e, Musculus stemotyhroideus f Raınus cricothyroideus
g, Ramus laryngeus caudalis
h, Ramus glandularis i. Ramus tracheo-esophagealis
j, Esophagus

Tartışma ve Sonuç
Bugge (2) ve Craige (3) arteria

thyroidea cranialis' in, Reilly (1 i) arteria
thyroidea caudalis'in, Yamasaki (13) ise arteria
thyroidea media ismini verdiği damarın glandula
thyroidea'nın vaskularizasyonunda önem
taşıdığını bildirmektedirler. Çalışmada incelenen
tavşanların tamamında glandula thyroidea'ya
gelen kanın büyük bölümünün arteria thyroidea
cranialis 'ten sağlandığı görülmüştür.

Bugge (2), arteria thyroidea cranialis'in
orijini bakımından 3-6. cartilago trachealis
düzeyinde arteria carotis communis 'ten , Reilly
(I i) ve Yamasaki (I 3) ise bu damarın arteria
carotis conununis' in son dallarına ayrım yeri
veya arteria carotis extema' dan çıktığını ve
arteria Iaryngea cranialis ile ortak bir kök
yaptığını bildirmektedirler. Bu çalışmada da
literatüre (2) uygun olarak arteria thyroidea
cranİalis'in 3-4, cartilago trachealis'ten ori,jin
aldığı görülmüştür. Ayrıca Reilly (I i) ve

'EJDET DURSUN - DİNÇER YILDIZ. ÖZCA:'-i ÖlGE!.

Yamasaki 'nin (13) bildirdikleri gibi ortak bir
kökün bulunmadığı, orijini itibariyle arteria
thyroidea cranialis' in. arteria carotis
communis'in son dalları~a ayrım yerinin biraz
aşağısından Çıktığı tespit edilmiştir.
Vaskularizasyon bölgesi bakımından arteria
carotis communis'in son bölümünden çıkan
damar incelendiğinde bu damarın arteria
laryngea cranialis olabileceği anlaşılmıştır.

Arteria thvroidea cranialis' in ramus
pharyngeus, ramus' laryngeus caudalis, ramus
cricothyroideus ve ramus glandularis isimli
dalları verdiği (3,4,5,7,8,10), tavşanda bu
damarlardan ilk üçünün arteria thyroidea
cranialis' in ön kenarından. sonuncusunun ise
arka kenarından çıktığı b'ildirilmektedir (I O).
Yapılan çalışmada da aynen Iiteratürde
(3,4,5,7,8,10) bildirildiği gibi arteria thyroidea
cranialis' in 4 önemli dal verdiği, çıkış yönlerinin
de Özer'in (lO) tanımına uyduğu görülmüştür.
Ayrıca arteria thyroidea cranialis' in bu dalları
vermeden önce Dursun'un (4) köpekte
bildirdiğine benzer şekilde iki dala ayrıldığı ve
dallardan ventralde olanından, yukarıda
bildirilen damarların Çıktığı tespit edilmiştir.

Ramus cricothyroideus 'un dallanması
Özer (I O) ile, her iki ramus cricothyroideus 'un
yaptığı anastomoz ise Bugge (2), Dursun (4) ve
Getty (6) ile uygunluk göstermektedir. Ramus
pharyngeus ve raınus laryngeus caudalis 'in ise
Dursun (4) ve Ozer'in (10) tanımına uygun
olarak bir kök halinde arteria thyroidea
cranialis 'ten Çıktığı görülmüştür.

Glandula thyroidea 'nın craniomedialin-
den dorsal ve ventral iki dal halinde beze girdiği
bildirilen (10) ramus glandularis' in, bu
çalışmada bezin arka ucuna kadar inen bir
ranlUS ventralis ile bez içerisinde 3-5 dala
ayrıldığı tespit edilmiştir. Bugge'nin (2) arcus
isthmi cranialis olarak belirttiği ve istlunus
üzerinden her iki ramus glandularis' i birbirine
bağladığı bildirilen damarın, incelenen
tavşanların tamamında bulunduğu görülmüştür.
Ancak. bu damar Nomina Anatomica
Veterinaria'da (9) bildirilmemektedir. Ayrıca
arteria thyroidea cranialis' in orijininden sonra
dorsale verdiği daldan glandula thyroidea 'ya 3-4
ram i glandulares' in gittiği, damarın devamının
ise musculus cricopharyngeus 'ta sonlandığı
görülmüştür.

Reilly (I i) tarafından varlığı bildirilen
arteria thyroidea caudalis' e bu çalışmada
rastlanılmamıştır. Bu durum Craige (3), Özer
(10) ve Yamasaki'nin (13) bulgularıyla
paralellik göstermektedir.

Nomina Anatomica Veterinaria'da (9)
belirtiJmemesine rağmen Bugge (2) ve Yamasaki
( 13) tarafından bildirilen ral11us tracheo-
esophagealis, bu çalışmada kullanılan
tavşanlardan 8 tanesinde bulunmuştur Bu
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damar ilc ramus glandularis arasında glandula
thyroidea'nın alt ucu hizasında bir anastomoz
görülmüştür. Bir tavşanda ise ramus tracheo-
esophagealis'in 7. cartilago trachealis hizasında
sağ glandula thyroidea'nın alt ucuna bir dal
verdiği gözlenmiştir.

Sonuç olarak tavşanda glandula
thyroidea'nın arteriel vaskularizasyonu, başlıca
arteria thyroidea cranialis tarafından
sağlanmaktadır. Bununla birlikte arteria
laryngea cranialis'in ince bir dalı ve arteria
carotis communis 'ten orijin alan ramus tracheo-
esophagealis de glandula thyroidea'nın
vaskularizasyonuna katılmaktadır.

KAYNAKLAR
i. Barone, R., Pavaux, c., mm, P.c. And Cuq, P (1973)Atlas

D .anatomıe diLLapm , Masson and cie Editeurs, Paris.

2. Bug~c,.J. (I 9(7) Artenel sııpply of the eervıeal vıseera m the
rabbıt. Acta Anat 68,2 i6.227.

3. Crai~ic,E.H. (1969) Praetıeal Anatomy of the Rabbıl.
UniversityafTaranta Press, Toronto.

4. Dursun, N. (In3) Köpekte A. thyroıdea eran~alis ve
Gl. Thyroıdea 'mn Artehel Vaskıılanza.ıyonu Uzennde
Anatomık Çalışnıalar. Ankara eniv. Vet. Fak. Derg. 30, (2),
337-347.

5. Dursun,N. (1995) Vetermer Anatonıı !l. Medisan Yayınevi,
Ankara.

6. GeU)', R.( ı975) The Anatomy of the Domestıe Ammals. W.B.
Saunders Company, Philadelphia, i,ondan, Toronto.

7. Miller, '1.E.,Christensen,G.C.,Evans,H.E. (I 9(4) Anatonıy
of the Dol!.. W.B.Saunders Company,l'hiladelphia ,London

K :"iickel,R.,Sehummer,A.Seiferlc ,K (I nı) The AnalOmy of
the Donıestıe Anıınals. Verlag Paul Parey, Berlin Hamburg.

9. Nomlna Anatonıiea Veterinaria, (1992)Fourth edition.
Prepared Iıy the International Commitee on Veterinary Gross
Anatomical Nomenclature and authorized by the Eighteenth
Genera 1 Assembly of the World Assoeİation of Veterinary
Anatomist.s Gent (Belgium).

10. Özer, M. (1991) Yerli Kedı ve. Yem Zelanda Tavşanımn
Artena earotıs eommııms'ı Uzennde Makro-Anatomık
Araştırmalar. Doktora Tezi, Ankara Univ. Sağlık Bilimleri
Enstitüsü.

ıi. Rcilly,T.D. (1954) ObservatlOn on the VaselılansallOn o(ıhe
Hııman and Rabbıt Cland.J Surg 42,25 i-256.

12. Yamasald,M. (ı993) Comparatıve Anatomıcal Stııdıes on ıhe
ThyrOld and 'lhymıe Artenes.fI.Po/ypropodont marsııpıa/s. J
Anat 183,359-366.

13. Yamasald,M. (ı996) Comparatıve AnalO/1l1cal Stııdies on the
Thyroıd and Thymıe Artenes.lVRabbıt. J Anat 188,557-564.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

