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Akkaraman koyununda cerebellum 'un vaskularizasyonu*
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Özet: Cerebellum' un arteriyel beslenmesinin incelendiği bu araştırmada 20 adet ergin Akkaraman koyunu beyini kullanıldı.
Cerebellar arterlerin orijini ve seyirleri, verdikleri dallar ve bu dallar arasındaki anastomozlar gross di seksiyon ve damar içi latex uy-
gulaması ile tespit edildi. Cerebellum'un başlıca arteria eommunieans eaudalis'in bir dalı olan arteria eerebelli rostralis ile arteria ba-
silaris'ten orijin alan arteria cerebelli eaudal.is tarafından beslendiği gözlendi. Arteria eerebelli rostralis'den ayrılan dalların lobulus
centralis, lobulus aseendens, eulmen, declive ve tuber vermis'i beslediği belirlendi. Arteria eerebelli rostralis dexter ve arteria ee-
rebelli i'ostralis sinister'in adı geçen anatomik yapılar üzerinde anastomoz yaptığı göri.ildii. Arteria eerebelli eaudalis'in ise floeeulus,
lobi lateralis cerebelli, nodulus, uvula ve pyramis'i beslediği saptandı. Bilateralolarak arteria eerebelli rostralis ve arteria eerebelli ea-
udalis'in aralarında anastomozlar yaptıkları tespit edildi.

Anahtar kelimeler: Anatomi, arteriyel beslenme, eerebellum, koyun

Arterial vascularization of the cerebeııum in Akkaraman sheep

Summary: The arterial supply of the eerebellum was investigated in 20 adult Akkaraman sheep by gross dissection and latex
casting teehniques. The origin, branching pattem and central distributions of the cerebellar arteries were observed. Anastomoses bet-
ween the cürtica] branches of cerebellar arteries were alsa investigated. The cerebellum was supplied by the rostral cerebellar artery
whiclı arises as a branch of the caudal comınunieating artery and caudal cerebellar artery, takes jts origin from the basilar artery. lt
was deterıııined that lobulus centralis, lobulus ascendens, eulmen, declive and tuber verınis were supplied by branehes of rostral ce-
rebellar artery. There were anastoınosis of right rostral cerebellar artery and left rostral cerebellar artery seen on the part of rastral ce-
rebellum. It was postulated that floeculus, lateral eerebellar lobe, nodulus, uvula and pyramis had vascularizations originated from ea-
udal cerebellar artery. Bilateral anastoınosis between rostral and caudal eerebellar arteries were observed.
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Giriş
Cerebellum, evcil memelilerde başlıca arteria ce-

rebelli rostralis ve arteria cerebelli caudalis tarafından
beslenmektedir (2,4,6,8).

Arteria cerebelli rostralis, arteria communicans ca-

udaJis' ten başlangıç alır (2,4,7). Getty (8), bu damarın n.

oculomotorius'un hemen caudal'inde seyrederek pe-

dunculus cerebri üzerinden dorsocaudal yönde ce-

rebellum'un ön bölümüne yayıldığını ve lateral, in-

termedier, medial olmak üzere başlıca üç dal verdiğini

bildirınektedir. Arteria cerebelli rostralis, cerebellum'un

ön bölümüne, arteria cerebelli caudalis ise vermis ve ple-

xus choroideus'a dağılır (4). Sıçanda arteria cerebelli ca-

udalis, rostral ve caudal iki dala ayrılmaktadır (9). Dal-

lardan caudal'de olanı cerebellum'un ventral yüzünü

besler (9,12). İnsanda da benzer bir şekilde dallanma ol-

duğu ve cerebellum'u arteria cerebelli superior, arteria

cerebelli anterior inferior ve arteria cerebelli posterior in-

ferior isimli dalların beslediği bildirilmektedir (1,3,5,
11,13).

* Bu araştırma TUBIT AK tarafından desteklenmiştir (VHAG 1515).

Arteria cerebelli caudalis arteria basİ1aris' ten orijin

almaktadır (2,4,6,8,10) ve hemispherium cerebelli' nin ca-

udal ve caudolateral bölümlerine, medulla oblongata'ya,

plexus ventriculi quartii' ye dallar verir (4). Köpekte sağ

ve sol arteria cerebelli caudalis'lerin hem kendi ara-

larında, hem de arteria basilaris'tenorijin alan arteria

labyrinthi ile anastomoz yaptığı, arteria labyrinthi'nin ise

cerebellum'un paraflocculus, flocculus ve pedunculus ce-

rebellaris medius'a dallar verdiği bildirilmektedir (7). Ar-

teria cerebelli rostralis ve arteria cerebelli caudalis, hem

kendi aralarında hem de karşı tarafta bulunan aynı isimli

damarlar ile anastomoz yapmaktadır (7,8).

Cerebellum'un vaskularizasyonu hakkında evcil me-

melilerde ırkıara ilişkin pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

Diğer taraftan angiografik ve neurolojik çalışmaların yo-

rumIanması, vaskuler cerrahigibi klinik çalışmalar de-

taylı anatomik bilgi gerektirmektedir. Bunedenle Ak-

karaman koyunlarında cerebellar arterlerin orijini,

dallanması ile kortikal ve santral dağılımlarının detaylı

olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
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Materyal ve Metot
Bu çalışmada Kırıkkale mezbahasında kesimi ya-

pılan farklı cinsiyetierde, ergin 20 adet Akkaraman ko-
yununun başları kullanıldı. Kesimden hemen sonra içe-
risinde sodyum sitrat bulunan izotonik tuzlu su ile
damarlar yıkandı. Bu amaçla öncelikle arteria carotis
communis'e plastik bir sonda ile girildi ve karışım bu-
radan verilerek kesilen diğer damarlardan berrak renksiz
izotonik tuzlu su gelene kadar işleme devam edildi. Daha
sonra sonda çıkarılmadan renklendirilmiş latex'ten damar
içine 50 ml verildi. Damarlar dolduktan sonra latexin
damar dışına çıkışını engellemek için damarlar ligatüre
edildi. Koyun başları, içerisinde % lO'luk formol bulunan
havuzlarda bir gece bekletilerek latex'in polimerizasyonu
sağlandı. Havuzlardan tekrar dışarı alınan koyun baş-
larının calvarium'u testere ve diseksiyon malzemeleri ile
dikkatlice kaldırıldı, encephalon dma mater ile birlikte dı-
şarı alındı ve prezervasyonun tamamlanması için 2 hafta
süreyle formol havuzunda tutuldu.

Diseksiyon için mikro-cerrahi seti ve stereomikros-
kop kullanıldı. Ölçümlerde oküler mikrometre ye dijital
kompastan faydalanıldı. Fotoğraf çekimlerinde Casio
5600 marka dijital zoom kamera kullanıldı.

Bulgular
Araştırmada kullanılan koyun başlarında ce-

rebellum' a, arteria cerebelli rostralis ve arteria cerebelli
caudalis tarafından arteriyel kanın geldiği gözlendi
(Resim 1). Her iki damar da orijinlerine göre küçük fark-
lılıklar göstermekle birlikte bilateralolarak mevcuttur.

Arterİa cerebeIli rostralis
Piyeslerin tamamında bilateralolarak a. basilaris'in

circulus arteriosus cerebri 'ye bağlandığı yerin ortalama 3
mm cranial' inde arteria communicans caudalis' ten orijin

Şekil I, Koyun beyninin basa1'den görünümü
Figııre ı, Basa! view of the sheep brain
a- Aneria cerebelli rostralis, b- Meria cerebeııi caudalis, c- Aneria
basilaris. d- Nervııs abducens, e- Arteria communicans caudalis

alır (ŞekilI,a). A. cerebelli caudalis' e göre daha ince
olup ortalama solda 0,59 mm, sağda ise 0,65 mm ka-
lınlığındadır. . i

Arteria cerebelli rostralis sinister: Tek Kök halinde
a. communicans caudalis'ten çıkan damarın chudodorsaı
yönde seyrettiği, 6 piyeste pedunculus cerc!belli rost-
ralis'in üst l/3'lük bölümünde, LOpiyeste ort~ 1/3 ve 4
piyeste de alt l/3'lük bölümünde sulcus pon~ocruralis'e
ulaşarak bu oluk içerisine girdiği gözlendi. Dabar sulcus
pontocruralis'te verdiği dallar ile aynı y1nde sey-
retmektedir (Şekil 2, Ok) ve seyri sırasında 3J5 ince dal
verir. A. cerebelli rostralis sinister' den ayrılaıı ince dal-
lardan ilki flocculus ile lobi lateralis cerebelli al'asında an-
terio-posterior yönde bulunan oluk içerisine ~irerek ge-
riye doğru yönelir. Seyri sırasında hem lo~i lateralis
cerebelli'ye hem de flocculus' a giden ortalam~ 2-4 ince
dal verir. Bu dallar sulci cerebelli içerisin~e ağ gö-
rünümünü andıran bir dağılını yaparak sonlanlır. Devam
eden bölüm, geriye doğru bir seyirle a. ceJ~ebelli ea-
udalis'ten çıkan bir dal ile flocculus ve lobi ıJteralis ce-
rebelli arasındaki anterio-posterior yönlü oluk içerisinde
anastomoz yapar.

Arteria cerebelli rostralis sinister' den ayrılan ikinci
dal, orijininden ortalama 3 mm sonra biri lobi lateralis ce-
rebelli ile flocculus arasındaki anterio-posteı~ior yönlü
oluğun içinde geriye doğru 4-5 ince dal veren Ibir damar
ile diğeri lobi lateralis cerebelli ile vermis arasında cul-
men'e kadar ulaşan ve seyri boyunca lobi la~eralis ce-
rebelli'ye dağılan 4-6 ince dal veren iki damara layrılır.

A. cerebelli rostralis sinister'in devamı duJumundaki
son dalı, ikinci dal ile birlikte aynı hizada biri llinguıa'ya
diğeri vermis'in lateral kenarı boyunca cerebellum'un
dorsal'ine doğru giden iki dala ayrılır. Her iki Idamardan
ayrılan daha küçük dallar sırasıyla lingula, lobuluı> cent-
ralis, lobulus ascendens, culmen, declive ve Juber ver-

Şekil 2. Cerebellum'un lateralden görünümü
Figure 2. Lateral vİew of the cerebeııum
a- Arterİa eerebeııi rostralis, b- Arteria cerebelli eaudalis, c- Ok:
Arteria cerebelli rastralİs'ten ayrılan daııar (Arrow : Branehes
of the rastral eerebellar artery).
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mis'e kadar hem vermis'in bölümlerine heiil de he-
ınispherium cerebelli'ye çok sayıda ince dal verir. Bu dal-
lardan en kalın ve uzun olanı ana damardan ayrılan ikinci
dalolup düz bir seyirle tuber vermis'e kadar her lobun la-
teral kenarından giren birer ince dal verir. Ayrıca, karşı
tarafın benzer dallarıyla anastomozlar yapar (Şekil 3, *).

Piyeslerin 16'sında sol tarafta a. cerebelli rost-
ralis'ten başka a. basilaris'in circulus arteriosus cerebri'ye
bağlandığı yerden orijin alan bir dalın da cerebellum' a
ulaştığı ve ön bölümün beslenmesine katıldığı göz-
lenmiştir. Bu damar arteria cerebelli rostralis ile birlikte
sulcus pontocruralis içine girer ve pedunculus cerebelli
rostralis üzerinden flocculus' a ulaşır, 3-6 dal verdikten
sonra sonlanır.

Arteria cerebelli rostralis dexter: Arteria com-
municans caudalis'ten çıktıktan sonra aynen solda olduğu
gibi cerebellum'un lateral'ine ulaşır. Cerebellum'a kadar
olan seyrinde pedunculus cerebri, pedunculus cerebellaris
medius ve pedunculus cerebellaris rostralis' e dallar gön-
derir.

Arteria cerebelli rostralis dexter aynı yönde sey-
reden iki dala ayrılır. İlk dal, uzunluğunun hemen ortası
hizasında damarın arka yüzünden çıkar ve flocculus ile
lobi lateralis cerebelli arasındaki oluk içinde anterio-
posterior yönde seyrederek medial ve lateral iki dala ay-
rılır. Medial dal lobi lateralis cerebelli' nin lateral du-
varına, lateral dal ise flocculus'a gider.

Arteria cerebelli rostralis'ten ayrılan ikinci dal, il-
kinin ortalama 3 mm kadar üstünden çıkarak lobi lateralis
cerebelli'ye gider. Biri kısa ve flocculus',1il üst dış yü-
züne giden, diğeri hemispherium cerebelli ve vermis ara-
sıııda declive'e kadar ulaşan uzun iki dala ayrılır.

Şekil 3. Cerebellum'un önden görünümü.
Figııre 3. Rastral view of the cerebellum.
a- Arteria cerebelli rastralis, Ok : Arteria cerebelli rostralis'ten
ayrılan dallar (Arrow : Branches of the rastral cerebellar arteryı,
* Hcr iki Arteria cerebelli rostralis'in dalları arasındaki
anastomozlar (Anastomotic branches of the rastral cerebellar
arteryı.

Arteria cerebellirostralis'in devam eden bölümü sol-
daki gibi lingula ve lobulus centralis hizasında iki dala
ayrılır. Dallardan aşağı y"öneleni lingula'ya, yukarı yö-
neleni ise lobulus centralis, lobulus ascendens, culmen,
declive ve tuber vermis' e kadar ulaşır ve her lop dü-
zeyinde dallar verir.

On altı piyeste, solda olduğu gibi arteria com-
municans caudalis ve arteria basilaris üzerinden çıkan
birer dalm, arteria cerebelli rostralis ile birlikte cerebellum'un
ön bölümünün arteriel beslenmesine katıldığı saptanmıştır.

Arterİa cerebelli caudalis
Piyeslerin tamamında bilateralolarak arteria ba-

silaris'ten tek kök halinde orijin aldığı, iki piyeste de sol
tarafın sağ taraftakinden ortalama 1 mm önde olduğu tes-
pit edildi. Arteria cerebelli caudalis ortalama olarak solda
0,85 mm, sağda ise 0,88 mm kalınlığındadı: (ŞekiI4,b).

Arteria cerebelli caudalis'in orijininden sonra sulcus
pontobulbaris içerisinde dorsolateral yönde seyrederek
pedunculus cerebelli caudalis'in arka kenarına ulaştığı
gözlendi. Damar, bu seyri sırasında nervus abducens, ner-
vus facialis ve n. vestibulocochlearis'in önünden, nervus
trigeminus'un ise hemen arkasından geçmektedir.

Şekil 4. Cerebellum'un arkadan görünümü.
Figure 4. Caudal view of the cerebellum.
a- Arteria basilaris, b- Arteria cerebelli caudalis, c- Arteria
cerebelli caudalis'in öne doğru ilerleyerek arterİa cerebelli
rostralis ile anterio-posterior yönlü oluk içerisinde yaptığı
anastomoz dalı (Anastomotic branch of the caudal cerebellar
artery nıns in the anterio-posterior groove, and anastomoses
with the rostral cerebellar arteryı.
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Arteria cerebelli caudalis sinister: YIL. ve YIlI. era-
nial sinirlerin orijinleri düzeyine kadar dorsolateral yönde
seyreden damar, bu noktadan geriye doğru hafif bükülür,
peduneulus eerebelli eaudalis'e ince bir dal verir. Yelum
medullare eaudale'ye ulaşan damar, transversal bir se-
yirle medial'e yönelir ve bu yapıyı deler. Nodulus'un la-
teralinde ikinci dalı verir. Bu dal ilkine göre daha kalın
olup önce kendi üzerine kıvrılırve floeeulus ile pa-
rafloeeulus'un eaudolateral'ine ulaşır. Burada biri floe-
eulus' un eaudolateral' ine diğeriise eaudomedial' ine
giden iki dal verir. Medial'e giden dalortalama 5 adet
ince dala ayrılır. Bu dallar vermis ile lobi lateralis ee-
rebelli arasındaki boşluktayer alırlar ve nodulus ile uvula
arasında dağılırlar. Piyeslerin tamamında, farklı sayılarda
olmakla birlikte bu damarlar tespit edilmiştir.

Arteria eerebelli eaudalis'tenayrılan üçüncü dal no-
dulus ile uvula'nın lateralkenarından dik bir açıyla yu-
karı çıkar ve a. eerebelli rostralis'ten orijin alan bir damar
ile vermis velobi lateralis eerebelli arasındaki anterio-
posterior yönlü oluğun dorsoceaudal' inde anastomoz
yapar (Şekil 4,..c). Bu anastomoza tüm piyeslerde rast-
lanmıştır.

Arteria eerebelli eaudalis sinister, yukarıdaki dalları
verdikten sonra nodulus'un dış yüzüne yönelir ve biri dış
yüzde seyreden, diğeri ise ventriculus quartus duvarına
yay.ılan iki dala ayrılarak sonlanır. Bu damarlar seyri sı-
rasında ana daldan dik bir açıyla çıkarak sulci eerebelli
içine yayılan çok sayıda dal verirler ve floeeulus, lobi la-
teralis cerebelli, nodulus, uvula, pyramis, tuber vermis ve
deelive'nin lateral duvarı boyunca seyrederek adı geçen
oluşumlarla eorpus restiforme ve ventriculus quartus'un
tabanına arteriel kanı getirirler. Ayrıca, a. eerebelli ea-
udalis dexter' den orijin alan benzer dallar arasında da çok
sayıda anastomozlar bulunur.

Arteria cerebelli caudalis dexter: Damarın orijini ve
seyri genelolarak sol taraftakine benzer. Yalnız bir pi-
yeste medial yönde nodulus'a ulaşan bir dalın sol-
dakinden farklı olarakA dala ayrıldığı vea. eerebelli cac

udalis dexter'den çıkan diğer dallar ile birlikte flocculus
ve lobilateralis eerebelli, nodulus, uvula, pyramis, tuber
vermis, declive'in lateral duvarı ile birlikte culmen'in de
eaudal kenarına kadar ulaştığı gözlenmiştir.

Tartışma ve Sonuç
Araştırmada kullanılan . koyun beyinlerinin ta-

mamında eerebellum'aarteria. eerebelli rostralis ve arteria
eerebelli eaudalis tarafındanarteriel kanın sağlandığı göz-
lendi; bu durum diğer evcil memeli haYV'lnlar ile ben-
zerlik göstermektedir (2,4,6,8).

Arteria eerebelli rastralis'in eveil memeli hay-
vanlarda arteria eommunieans eaudalis'in bir dalı olduğu
ve eerebellum'un ön bölümününarteriyel beslenmesine

katıldığı (2,4), damarın lateral, intermedier ve medial
olmak üzere başlıca üç dala ayrıldığı bildirilm6:ktedir (8).
Koyun eerebellum'unda da arteria eerebelli rosJralis'in ar-
teria eommunieans eaudalis'in bir dalı olduğu te 3-5 dala
ayrıldığı tespit edildi. Bu dalların tamamınıA, sırasıyla
lobi lateralis eerebelli, floeeulus, lingula, 108ulus eent-
ralis, lobulus aseendens, eulmen, declive, tube~ vermis ile
hemispherium eerebelli'ye dağılan çok sayıda tlal verdiği

i
gözlendi. Ayrıca, ana damardan çıkan ilk iki dallobi la-
teralis eerebelli ile floeeulus arasındaki anterib-posterior
yönlü oluğun içinde geriye doğru seyrederek larteria ee-
rebelli eaudalis ile, son dalları ise karşı taraf\iaki arteria
eerebelli rostralis'i ile anastomoz yaptığı belirldndi.

Arteria eerebelli eaudalis'in bilateralolaırak arteria
i

basilaris'ten orijin aldığı bildirilmektedir (2,4,6,8,10).
Getty (8), bu damarın eerebellum'un eaun,,] Jölümünde
kalan vermis bölümleri ile hemispherium'a aiJ bölümleri
beslediğini, Barane (2) ise damarın ağırlıklı oılrak plexus
ehoroideus ventrieuli quarti'nin oluşumuna katıldığını be-
lirtmektedir. Diseksiyonu yapılan piyeslerin '!amamında
arteria eerebelli eaudalis'in tek kök halinde hrteria ba-
silaris'ten orijin aldığı, başlıca 3 dala ayrıldığı! dallardan
ilkinin peduneulus eerebelli eaudalis' e, ikinciLnin floe-
eulus ile nodulus ve uvula arasında dağılım kösterdiği,
damarın devamı durumundaki son dalın ise Ihem floe-
eulus, nodulus ve uvula'ya hem de lobi lateralis eerebelli,
pyramis, tuber vermis ve deelive ile peduneulub eerebelli
eaudalis ve ventrieulus quartus'un tabanına a}teriel kan
getirdiği tespit edildi. Ayrıca, aynı tarafta bUlulıan arteria
eerebelli rostralis ile arteria eerebelli eaudalis Jrasında da
anastomozlar gözlendi. Bu durum, Getty (f\. ild Erden ve
ark. (7) tarafından da eveil memelihayvadlarda bil-

dirilmiştir. i
Sonuç olarak, akkaraman koyununda eerebelluma

kan akışını sağlayan başlıca damarlarınarteril eerebelli
rostralis vearteria eerebelli eauda1is olduğu, adı igeçen da-
marların. hem aynı. yönde hem .de karşılıklıolarak anas-
tomozlar yaparak eerebellum üzerinde bir dama~ ağı oluş-
turdukları, arteria eerebelli rostralis'in lobil Iateralis
eerebelli, floeeulus, lingula, lobulus eentralis, lıSbulus as-
eendens, eulmen, declive, tuber vermis ve hem~spherium
eerebelli'ye dağılan dallar verdiği, a. eerebelli +udalis'in
ise peduneulus eerebelli eaudalis, floeeulus, nodulus ve
uvula'nın bir bölümü ile lobi lateralis eerebelli! pyramis,
tuber vermis, declive ve ventrieulus quartus'u/ı tabanını

beslediği saptandı. : ı
Cerebellum'un vaskularizasyonunun daha da irde-

lendiği bu çalışmanın konu ile ilgili multidisibliner ça-
lışmalara kaynak oluşturabileceği düşünülmekte~ir.
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