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Yeni Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) baş bölgesinin
vena'ları

i. Bölüm: V. maxillaris ve dalları*
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Özet: Bu çalışmada Yeni Zelanda tavşamnda baş bölgesi vena'ları makro anatomik olarak incelendi. Araştırmada i5 adet
ergin Yeni Zelanda tavşamndan faydalimıldı. Materyallerin tümü latex ile dolduruldu ve diseksiyon yapıldı. Vena palpebralis su-
perior medialis'in v. palpebralis inferior medialis ile ortak bir kök halinde v. angularis oculi'den çıktığı saptandı. Venae articulares
temp0l'Omandibulares' in; v. temporalis superficialis, plexus pterygoideus ve v. transversa faciei' den çıkan dallar tarafından eklem
içinde ağ benzeri bir yapı oluşturulduğu belirlendi. Vena auricularis caudalis'in v. maxillaris'ten tek başına çıktığı ve v. auricularis
lateralis, v. auricularis intermedia ve v. profunda auriculae'yi verdiği saptandı. Ayrıca, v. auricularis lateralis'in auriculae'mn cranial
kenan boyunca seyrettiği ve apex auriculae'da v. auricularis intermedia ve v. auricularis rostralis ile anastomoz yaptığı tespit edildi.
Vena palatina major ile v. palatina minor'un ortak bir kök halinde v. palatina descendens'ten çıktığı ve plexus pterygoideus'un olu-
şumuna katıldığı belirlendi.

Anahtar kelimeler: Anatomi, baş, tavşan, vena

The veins of the head region in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cuniculus L.).
Part I: Maxillar vein and its branches

Summary: In the present study, the veins of the head region in the New Zealand rabbit were examined macro anatomically. A
numberof 15 adult rabbits were used. The veins were filled with latex and dissected. The superior and inferior palpebral veins arised
from the angular ocular vein forming a common trunk. The articular temporomandibular veins formed a plexus, within tem-
poromandibular joint by the branches from the temporal, the pterygoid plexus and the transverse facial veins. The caudal auricular
vein originated from the maxillar vein as a single branch and gaye the lateral and intermedial auricular veins and the deep auricular
veins. The lateral auricular vein coursed along the cranialborder of the auricula: furt!ıcrmore anastomosing with the rostral and the
intermedial auricular veins at the apex auricula. It was observed that the minor and major palatina veins arised from the descendens
palatine vein as a common trunk anastomosing with the the pterygoid plexus.

Key words: Anatomy, head, rabbit, vein

Giriş
Vena maxillaris, angulus mandibulae düzeyinde

(1,8,13) v. linguofacialis ile birlikte v. jugularis extema'dan

çıkar ve seyri sırasında v. auricularis caudalis, v. tem-

paralis superficialis ve plexus pterygoideus'u (ll) verir.

Tavşanlarda bu damarın makro anatomik olarak seyrini ve

verdiği dalları konu alan yeterli çalışma olmamakla be-

raber, v. maxillaris'in (v. facialis caudalis) v. jugularis ex-

tema'dan v. linguofacialis (v. facialis cranialis) ile birlikte

ayrıldığı bildirilmektedir (2,6,7,11,12). V. maxillaris'in

tavşanda v. facialis caudalis'in ramus mandibulae'nın me-

dial yüzünde ilerleyen bölümü olduğu ve plexus ptery-

goideus'u şekillendirerek sonlandığı ortaya konulmuştur.

Buraya kadar olan seyrinde m. pterygoideus lateralis'e ve

m. masseter'in caudal kenanna giden bir dal ile bu dalın

hemen öncesinde pharynx'e giden v. pharyngea ascendens'i

verdiği tespit edilmiştir (10).
Tavşanların arteriel sistemlerine yönelik çok sayıda

çalışma olmasına rağmen baş bölgesinin venöz dolaşım sis-

temini ele alan yeterli bilimsel çalışmaya rastlanılmamıştır.

Bu çalışmada söz konusu bilgi eksikliğinin kapatılması dü-

şünülerek, tavşanların baş bölgesi venaları içinde v.maxillaris

ve dallarının makro anatomik olarak ortaya konulması

amaçlandi.

Materyal ve Metot
Bu çalışmada Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney

Hayvanları Ünitesi'nde yetiştirilen ve Gazi Üniversitesi

Tıp Fakültesi'nde Y?p'ılan çeşitli araştırmalar için kul-

lamlan, 8 erkek ve 8 'dişi ergiı;ı tavşandan faydalanıldı.

* Bu çalışma "Yeni Zelanda Tavşamnda (Oryctolagus cuniculus L.) Baş ve Boyun Bölgesi Vena'lm-ı': isimli doktora tezinin bir bö-
Ilimünden özetlenmiştir.
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Araştırmada latex yardımıyla diseksiyon yöntemi uy-

gulandı.
Araştırmada kullanılan tavşanlar 5 mg/kg xylazin

hydrochlorid (Rompun, Bayer, %2 solüsyon, İstanbul) ve
35 mg/kg ketamin hydrochlorur (Ketalar, Eczacıbaşı, 50
mg/ml, İstanbul) kullanılarak genel anestezi altına alındı
(5). Kanın damarlarda pıhtılaşmasını engellemek için
kulak venasından 0,1 mg/kg heparin sodyum (Liquemine,
Roche, 25.000 İÜ, İstanbul) enjekte edildi. Diaphragma'nın
gerisinden karın boşluğu açıldı. Önce aorta abdominalis'e
kesit atıp damarlardaki kanı n boşalması sağlandı. Damarlar
%0,9'luk fizyolojik tuzlu su ile yıkandı. Vena'lardan geri
gelen kanın dışarıya akması için v. cava caudalis'e de
küçük bir kesit atıldı. Damarların yıkanması için yer-
leştirilen plastik sonda çıkarılarak serbest ucu kalp yö-
nünde olmak üzere v. cava caudalis'e yerleştiıildi. Latex,
v. cava caudalis'e enjekte edilmeden önce mavi renkli çini
mürekkebiyle (Rotring, 23 ml, Germany) renklendirildi.
Daha soma hazırlanan latex, damarların dolgunluğu sağ-
lanıncaya kadar enjeksiyona devanı edildi. Uygulama es-
nasında patlayan damarlardan dışarı akan latex'i dur-
durmak için %5'lik asetik asit emdirilmiş pamuklu.
tamponlardan yararlanıldı. Uygulanıa sonunda diseksiyon
materyali, latex'in damarlarda katılaşması için 12 saat sü-
reyle +4 derecedeki su banyosunda bekletildikten soma
% lO'luk formaldehit solüsyonuna konuldu. Çalışmada,
anatomik isimlendirmeler için Nomina Anatomica Ve-
terinaria (9) esas alındı.

Şekil I. Yüz venalannın m. masseter kaldıııldıktan sonraki gö-
rünüşü.
Figure I. The view of facial veins after removcd masseter muscle.
ı-v. jugularis externa, 2- V. maxillaris, 3- V. linguofacialis, 4-
Raıni glandulares, 5- Rami museulares, 6- V. faeialis, 7- V. 1'1-
bialis inferior, 8- V. profunda faciei, 9- V. bueealis, 10- V. 1'1-
bialis superior, 11- V. Iateralis nasi, 12- V. dorsalis nasi, 13- V.
angularis oculi ,14- V. malaris, 15- Rami parotidei, 16- V. ster-
noeleidomastoidea, 17- V. amieularis eaudalis, 18- V. aurieularis
lateralis, 19- Incisura intertragiea'ya giden dal, 20- V. mas-
seterica ventralis, 21- V. pharyngea ascendens, 22- V. transversa
facici. 23- V. temporalis superfieialis, 24- V. ophthalmica externa
dorsalis, 25- V. auricularis rostralis, a- Bulbus oeuli, b- M. buc-
cinator.

i

Bulgular L
V. maxillaris'in cartilago cricoidea seviyesind v. lin-

guofacialis ile birlikte ~. jugularis extema'dan ÇIJ'tlğl, m.
sternohyoideus ile m. sternocephalicus'un park mas-
toidea'sı arasında cranial yönde ilerlediği, v. trans1ersa fa-
ciei'nin orijin noktasının hemen üzerinde articulatio tem-
poromandibularis' e giden ince bir dal verdiği ~özlendi

(Şekil 112,3/3).. i
Rf. parotidei'nin glandula parotis'in proximall/3'ünde

v. maxillaris'ten 3 adet ve :v. auricularis caudalis'te1n 2 adet
ince dal halinde çıkarak beze girdiği ve bezi dreı~e ettiği

i

saptandı (ŞekillllS, 3/4).
. !

V. auricularis caudalis'in, ramus mandibulae'nın ca-
i

udal'inde gl. parotis'in orta 1I3'lük kısmının altınıda (me-
dial'inde) v. maxillarls'in caudal yüzünden çıktıkı tespit
edildi (Şekil, 1/17, 2/1, 3/6). Damar, gl. parotis'ih caudal
kenarı boyunca basis auriculae'ya doğru ilerlediği Je IT. pa-
rotidei'yi verdiği, gl. parotis'in dorsallobunun cau1dal'inde
basis auriculae'nın ventral'inde dorsal ve ventral Iki kalın
kola ayrıldığı belirlendi. Bu kollardan dorsal' de ollanın iki
ince dala ayrıldığı, bunlardan auricula'nın lateral kJnarı bo-
yunca uzananının v. auricularis lateralis'i, diğerinib ise in-
cisura intertragica'ya giden dal ile doğrudan 8asis au-

i

Şekil 2. Aurieulae'ya ait venalar. i
Figure 2. The veins of aurieulae. ı-v. aurieularis caudalis, 2- V.
aurieularis lateralis, 3- V. auricularis intermedia, 4- V. lıııriCUiaris
rostralis, 5- V. auricularis profunda. i
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ricula'ya giden ortak kökü verdiği gözlendieŞekil 1119).
Auricula'nın ventral'inde olankalın dal'ın ise dorsum au-
nculae' dan apex auriculae'ya doğru v. auricularis in-
termedia'yı ve m. parietoauriculae'nın dorsal yüzüne v.
profunda auriculae'yı vererek sonlandığı saptandı. '

V. auricularis intermedia'nın, basis auriculae'nın
ventı'al'İnde v. auricularis profunda ile ortak bir kök ha-
linde v. auricularis caudalis'ten çıktığı tespit edildi (Şekil
2/3). Damarın orijininden sonra auricula'nın median çiz-
gisi üzerinde dorsum auriculae'nın orta I12'sine kadar sey-
rederek bu noktada aynı kalınlıkta iki dala ayrıldığı be-
lirlendi. Dallardan biri apex auriculae yönünde devam eder
ve ince yan dallarla v. auricularis lateralis ile ağızlaşma
yaptığı, diğer dal'ın ise auriculae'nın medial kenanna
doğru seyrederek auricula'nın medial 114'lük hizasında iki
ince dala ayrılıp apex auriculae'ya doğru yöneldiği ve bu

Şekil 3. Yüze ait derin venalar.
Figure3. The profund veins of the faee.
ı-v. jugularis extema, 2- V. linguofaeialis, 3- V. maxillaris, 4-
Raıni parotidei, 5- V. stemocleidomastoi-dea, 6- V. auricularis
cauda1is,7- V. transversa facİei, 8- V. pharyngea ascendens, 9-
Articulatio temporomandibuJaris'e bağlantı kolu, 10- Plexus
pterygoideus, i ı-v. auricularis rostralis, 12- V. ophthalmica ex-
tema dorsalis, 13- Ramİ glandıılares, i4- V. fadalis, 15- V. lin-
gualis, 16-V. profunda facieİ, 17- V. ophthalmica extema vent-
ralis, 18- Simıs ophthalmicus, 19- Plexus pharyngeus, 20- V.
Iaryııgea cranialis, 21- V. laryngea cranİalis'in ramus phary-
ngeus'u, a- Bulbus oculi.

iki dal'ın seyrisırasında kendi aralannda, v. auricularis la-
teralis ve v. auricularis rostralis ile çok sayıda anastomoz
gerçekleştirdiği gözlendi. V. auricularis intermedia'll1n dor-
sum auriculae'nın üzerinde seyreden bütün dallarının apex
auriculae'ya ulaştıklannda v. auricularis Iateralis ve v. au-
ricularis rostralis'in aralarında oluşturduklan kemerle bir-
leşerek sonIandığı tespit edildi.

V. auricularis lateralis'in, musculus zygomaticoauri-
cularis'in başlangıcı düzeyinde cartilago scutiformis'in ca-
udal'inde v. auricularis caudalis'ten orijin aldığı gözlendi
(ŞekilIlIS, 2/2). Başlangıcından hemen sonra cartilago au-
riculae üzerinde margo auricularis lateralis boyunca apex
auriculae'ya kadar seyreder ve burada v. auricularis rost-
ralis ile anastomoz yaparak bir kemer oluşturduğu sap-
tandı. Vena auricularis lateralis' den orijini düzeyinde 2
dal'ın ayrıldığı ve bu dallardan birinin incisura in-
tertragica'ya giden bir dalolduğu, diğer dal'ın ise cartilago
auriculae'nın basis auriculae bölümünde oluşturduğu çen-
tikten (incisura cartilaginis meatus acustici) içeri girdiği ve
meatus acusticus extemus' a ulaştığı tespit edildi.

V. auricularis profunda'nın, musculus cervicoauricu-
laris profundus major'un üzerinde v. auricularis caudalis'ten
orijin aldığı (Şekil 2/5) ve dorsum auriculae'nın vent-
ral'inde m. scutuloauricularis superficialis accessorius se-
viyesinde birbirine paralelolarak seyreden iki dala ay-
rıldığı belirlendi. Bu dallardan lateral'de olanın m.
cervicoauricularis profundus'un üzerinde medial yönde çok
sayıda ince dal verdiği, medial' de olan dal' ın ise benzer bir
seyir gösterdiği ve aralannda çok sayıda anastomoz yaptığı
tespit edildi. Damar'ın, üzerindeki kaslar için bu dalları
verdikten sonra meatus acusticus extemus içine girerek v.
auricularis lateralis'ten gelen dal ile anastomoz şe-
killendirdiği saptandı.

V. stylomastoidea'nın, basis auriculae'nın vent-
ral'inde v. auricularis caudalis'in cranial yüzünden çıktığı
ve foramen stylomastoideum yoluyla cavum cranii içine
girdiği gözlendi.

R. pterygoideus'un, angulus mandibulae'nın ca-
udal'inde v. maxillaris'in rostral yüzünden çıktığı ve m.
masseter ve m. retractor mandibulae'ya dağılan dallar ve-
rerek sonlandığı belirlendi. Ayrıca, dama:ın v. pharyngea
ascendens ve v. lingualis ile de anastomoz yaptığı da sap-
tandı.

V. masseterica ventralis'in, vena maxillaris'in v. au-
ricularis caudalis'i verdiği noktadan ortalama 7,86 mm
sonra gl. parotis'in altında processus angularis mandibulae
seviyesinde damann (v. maxillaris'in) rostromedial yü-
zünden çıktığı ve 2 dala ayrıldığı belirlendi. Dallardan-bi-
rinin m. masseter içine çok sayıda dallar vererek son-
landığı, diğer dal'ın ise m. retractor mandibulae üzerinde
iki kalın dala ayrıldığı, daha sonra bu dallann adı geçen kas
ile m. masseter ve m. pterygoideus lateralis içerisinde da-
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ğılarak plexus pterygoideus'tan gelen dallarla anastomoz
yaptığı gözlendi.

V. stemoc1eidomastoidea'nın, vena maxillaris'in ori-
jininden ortalama 13,93 mm sonra gl. parotis'in distal ucu-
nun caudal'inde damarın (v. maxillaris'in) ventrolateral'inden
çıktığı ve m. stemocephalicus'a çok sayıda ince dallar ve-
rerek sonlandığı tespit edildi (Şekil 1/16, 3/5).

V. pharyngea ascendens'in, bulla tympanica'nın vent-
ral'inde processus angularis ile ranlUSmandibulae arasında
oluşan açı içerisinde v. maxillaris'in rostromedial yü-
zünden çıktığı, daha sonra rostral yönde seyrederek plexus
pterygoideus'un oluşumuna katılan bir dal ile v. palatina
descendens'i vererek sonlandığı belirlendi (Şekil 1/21, 3/
8).

Plexus pharyngeus, her iki tarafa ait v. pharyngea as-
cendens' in medial yüzlerinden çıkan birer adet dalın
pharynx' in dorsal' inde oluşturdukları damar ağıdır (Şekil
3/19). M. digastricus, m. pterygoideus medialis ve m.
styloglossus'un venöz drenajım yaptığı gözlendi.

V. laryngea cranialis'in, bulla tympanica'nın rost-
roventral'inde m. pterygoideus medialis'in origo nok-
tasının caudal'inde v. pharyngea ascendens'in caudoventral
yönde seyreden dalı olduğu saptandı (Şekil 3/20). Damarın
rostral yönde seyreden r. lingualis adında bir dal ile
larynx'in dorsal'ine ulaşan r. pharyngeus adında bir dal
verdiği gözlendi (Şekil 3/21). R. pharyngeus'un ramus
laryngeus caudalis ile birleştiği dolayısıyla, arcus laryn-
geus cranialis'i oluşturarak sonlandığı belirlendi.

;V., palatina descendens'in, musculus pterygoideus
medialis'in origo tendo'sunun rostral kenan seviyesinde v.
pharyngeaascendens'ten çıktığı ve v. palatina major ile v.
palatina,minor'un ortak kökü ile v. sphenopalatina'yı ve-
rerek sonlandığı saptandı.

V. palatina major'un, musculus pterygoideus me-
dialis'in origo tendo:sunun cranial sının seviyesinde v. pa-
latina .minor ile ortak bir kök halinde v. palatina des-
cendens' ten çıktığı, canalis palatinus' a girip palatum
durum'a ulaşarak burada plexus palatinus'u oluşturduğu
gözlendi.

V. palatina minor'un, musculus pterygoideus me-
dialis'in origo tendo'sunun cranial sının seviyesinde v. pa-
latina major ile ortak bir kök halinde v. palatina des-
cendens'ten çıktığı ve palatum molle üzerinde diğer tarafın
b,enzer-ı:!qmarıyla bir kemer oluşturarak sonlandığı tespit
edildi.' r,.(' .

V. spl).enopalatina'nın, fossa pterygopalatina içinde v.
palatiı:ıa descendens'ten çıktığı, rastral yönde ilerleyerek
foramen sphenopalatinum~d~ burun boşluğuna girdiği ve
burun boşluğuiç~risinde ventral yönde seyreden bir dal ve-
rerek bir ağ oluşturduğu gözlendi.

V. palatina'nın, musculus pterygoideus medialis'in
medial'indt: v. pharyngea ascendens'tençıktığıye palatum

i

i
durum'un altında plexus palatinus'un oluşumuna katıldığı
belirlendi.

Plexus palatinus'un, vena palatina major, v. palatina
minor, v. sphenopalatina ve v. palatina'nın da'lları ta_O
rafından palatum durum'un altında oluşturulan d1mar ağı
olduğu tespit edildi. i

V. transversa faciei'nin, bulla tympanicajnın la-
teral' inde, processus angularis mandibulae' mn doi;sal' inde
v. maxillaris'in rostral kenarından çıktığı saptandı (Şekil 1/
22, 317). Damann, m. mas,seter üzerinde rastral yö1ndesey-
reden ince bir dal, rostrod.orsal yönde seyreden. ddha kalın
bir dal ve ventral yönde seyreden kalın bir dala ryrıldığı
gözlendi. Musculus masseter üzerinde rastral yöı de sey-
reden dal'ın m. masseter üzerinde sonlandığı, roslradorsal
yönde seyreden daha kalın olan dal'ın ise arcJıs zygo-
maticus'un ventral kenan boyunca seyrederek in. mas-

ı i
seter'in yüzlek kısmının altına girdiği belirlendi. Damarın
ventral yüzünden ayrılan 'yanyana dizilmiş 4 adet! ince ve
kısa damarın m. masseter içine girdiği ve v. facia[is'in m.
masseter içine dağılan dalları ile anastomoz yap~rak son-
landığı tespit edildi. Rostral ve rostradorsal yönde ~eyreden
bu iki danıar arasında m. masseter üzerinde çok sayıda
anastomozun varlığı gözlendi. Ventral yönde ~eyreden
dal'ın ise m. masseter içinde ramus mandibulae'nln lateral

i
yüzüne doğru seyredip, v. masseterica ventralis ile anas-
tomoz yapan ince bir dal ile rastroventral yönde keyreden
ve uç dallarıyla v. profunda faciei'nin m. massetı~r içinde
verdiği dallarla anastomoz yapan kalın bir dala ayrıldığı
gözlendi.

V. palpebralis inferior lateralis'in, orbita'nın lateral
i

göz açısı düzeyinde, m. masseter'in üzerinde v. tıtansversa
faciei'den çıkarak rastradorsal yönde seyrettiği vb alt göz

i

kapağında sonlandığı belirlendi. i
V. temporalissuperficialis'in, bulla tympaniaa'nın la-

teraI'inde, m. temporalis'in caudodistal ucunda, Jrocessus
angularis mandibulae'nındorsaI'inde v. maxillarihen ori-
jin aldığı gözlendi (Şekil 1/23). Damarın im. pa-
rotidoauricularis'in origo'su düzeyinde articulatio tem-
poromandibularis için birı dal verdiği ve iki dala layrııarak
sonlandığı belirlendi. erariodorsal yöndeki daI'm v. opht-
halmica extema dorsalis olarak sinus ophthalmicl'ya açıl-
dığı, meatus acusticus ex~emus'un dorsal'inde ca~dodorsal
yönde ilerleyen dal (v. aiıricularis rostralis)'ın is~ meatus
acusticus extemus'un dorsal sınınnı çevreleyerek liçeri gir-
diği belirlendi. ,

V. palpebralis superior lateralis'in, orbita'nın lateral
açısında v. temporalis superficialis'in lateral yüzüiıden çık-
tığı ve üst göz kapağında 3 ince dala ayrılarak s(Snlandığı
tespit edildi. i

V. auricularis rostralis'in, glandula parotis'in pra-
i

ximal ucu düzeyinde, basis auriculae'nın önünde fossa ret-
romandibularis'de v. temporalis superficialis'ten ç~ktığı be-

L
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i

lirlendi (şekiII 1/25, 2/4, 3/1 I). Damarın m. scu-
i

tuloauricularis ~uperficialis dorsalis'in altına geçtiği ve au-
riculae'nın rostral kenannda ilerleyip, apex auriculae'de v.
auricularis lateralis ile anastomoz yaparak bir kemer oluş-

i
turduğu saptandı.

i
V. auricularis medialis' in, basis auriculae' nin ortası

düzeyinde m. scutuloauricularis superfieialis dorsalis' in
orta noktasınını alt yüzünde v. auricularis rostralis'ten çık-
tığı gözlendi. ıDamarın auriculae'nın medial kenannda
apex auriculae'~a kadar seyrettiği ve seyri sırasında v. au-
ricularis interm~dia ile anastomoz yaptığı belirlendi.

i

Vv. articulares temporomandibulares'in, bulla tympa-
nica'nın lateraliinde m. temporalis profunda'nın etrafında
v. temporalis sJperficialis, plexus pterygoideus ve v. trans-
versa faciei' deJ çıkarak articulatio temporomandibularis' e
giden ve sayılan 2-3 arasında değişen dallar olduğu tespit
edildi.

V. ophthalmica extema dorsalis'in, basis auriculae
düzeyinde v. tclmporalis superficialis' ten çıktığı, incisura
supraorbitalis chudalis'ten orbita içerisine girdiği ve sinus
ophthalmicus' a ikatılarak sonlandığı gözlendi (Şekil 1/24,
3/12).

Plexus pt~rygoideus'un, m. pterygoideus lateralis ve
m. pterygoideuslmedialis'in arasında, v. lingualis, v. pharyn-
gea ascendens,; v. maxillaris ve v. profunda faciei' den
gelen dallar tarafından oluşturulduğu belirlendi (Şekil 3/
10). Plexus pterygoideus'un dorsal'inden v. masseterica ve
v. temporalis p1ofunda, ventral'inden vv. pterygoideae, v.
alveolaris inferior ve v. infraorbitalis çıktığı ve sinus opht-

i
halmicus'la da ilişki halinde olduğu gözlendi.

V. masseterica'nın, articulatio temporomandibularis'in
ventral'i düzeyinde plexus pterygoideus'un caudodorsal
kenarından çıkJğı ve m. masseter içinde dağılarak son-
landığı görüldü. i

V, alveolaris irtferior'un, ramus mandibulae' da ple-
xus pterygoideus'un caudoventral kenanndan çıkıp fo-
ramen mandibJlae'dan canalis mandibulae'ya girerek
molar ve premdlar dişler için rami dentales isimli dallan
verip foramen n~entale'den kanalı terkettiği saptandı. Ay-
rıca, damann v.labialis inferior'la anastomoz yaptığı be-
lirlendi.

V. temporalis profunda'nın ramus mandibulae'nın
cranial'inde, prJcessus condylaris'in collum mandibulae

i

bölümünün rostral kenannda plexus pterygoideus'un dor-
sal'inden çıktığı, ve m. temporalis profunda içerisinde da-
ğıldığı tespit edilldi.

i

. Vv. pterygbideae'nin, plexus pterygoideus'un çeşitli
noktalarından çJan çok sayıda ince dallar olduğu görüldü.
Damarın m. pter~goideus lateralis ve m. pterygoideus me-
dialis'in venöz drenajını yaptığı belirlendi.

V. infraorbitalis'in, orbita'nın tabanında plexus ptery-
goideus'tan çıktı~l, daha sonra foramen maxillare'den ca-

nalis infraorbitalis içine girdiği ve kanalı foramen inf-
raorbitale'den terk edip v. facialis ile birleşerek sona erdiği
görüldü.

Sinus ophthalmicus'un, orbita içerisinde bulbus
oculi'nin etrafını ve caudal'ini tamamen doldurmuş du-
rumda periorbita ile sanlmış bir yapı olduğu belirlendi
(Şekil 3/18). V. angularis oculi, v. ophthalrnica extema dor-
salis, plexus pterygoideus ve v. maxillaris'ten ayrılan ince
dallarla oluştuğu görüldü. Sinus ophthalmicus'tan v. lac-
rimalis, vv. vorticosae, v. ethmoidalis extema ve IT. mus-
culares ayrıldığı tespit edildi.

V. vorticosae' nin, ikisi dorsal' de, ikisi ventral' de
olmak üzere dört adet damar olduğu ve bulbus oculi'nin ca-
udal'inde göz kaslan ile n. opticus'u çevreleyen sinus opht-
halmicus'tan çıktığı ortaya kondu. Bu damarlardan <:ıpr-

J_tL.,ı

sal'de olanlannın selera ve comea'yı ,<:Ireneettiği, vent-
ral'de bulunan damarlardan birinin m. rectus medialis'in
plica semilunaris conjunctivae (palpebra III)'ya yakın olan
kısmında, diğer dal'ın ise m. rectus medialis'in dorsal'de
yer alan kenan boyunca seyrettiği ve selera ve comea'ya
dağıldığı saptandı.

Vv. ciliares'in, venae vorticosae'lerın devamı olarak
selera üzerinde seyrettiği ve corpus ciliare'de dağıldığı be-
lirlendi.

Vv. conjunctivales'in, ince damarlar halinde sinus
ophthalmicus'tan orijin aldığı ve lateral yönde seyredip
conjunctiva içerisinde dağılarak sonlandığı gözlendi.

V. lacrimalis'in, bulbus oculi'nin dorsal'inde m. rec-
tus dorsalis ile m. obliquus dorsalis arasında 3 ince dal ha-
linde sinus ophthalmicus'tan çıktığı ve fossa glandulae lac-
rimalis'e doğru seyrederek glandula lacrimalis içinde
sonlandığı gözlendi.

V. ethmoidalis extema'nın, musculus obliquus bulbi
dorsalis'in rostral kenan seviyesinde sinus ophthalmicus'tan
çıktığı, rostral yönde ilerlediği ve larnina cribrosa aracılığı
ile cavum nasi'ye girerek sonlandığı belirlendi.

Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada v. masseterica için elde edilen bulgular

damarın literatür verilerinin (1,8,11) aksine Nur (lO)'un
bildirdiklerine uygun olarak plexus pterygoideus'fan çık-
tığını gösterdi.

Venae artieulares temporomandibulares' in, literatürde
(8,10,11,13) belirtildiği gibi tek bir damardan çıkmayıp v.
temporalis superficialis, plexus pterygoideus ve v. trans-
versa faciei'den çıkan dallar tarafından şekillendirildiği gö-
rüldü.

Bu çalışUleıda v. alveolaris inferior'un literatiir
(1,8,10,13) verilerine ilave olarak' v. labialis inferior'la
anastomoz yaptığı belirlendi.
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Vena temporalis profunda, Nur ve Özmen (11) ile Tı-
pırdamaz ve ark. (13)'na göre v. maxillaris'ten çık-
maktadır. Oysa bu çalışmada Nur (lO)'un bildirdiklerine
.uygun olarak plexus pterygoideus'un dorsal kenarından

çıktığı gözlendi.
Vena pharyngea aseendens'in Miner ve ark. (7) v.

laryngea eranialis'ten, Niekel ve ark. (8) kedi ve köpekte v.
lingualis, domuzda v. sublingualis, sığırda v. oeeipitalis ve
atta v. thyroidea eranialis' ten çıktığını ifade etmektedirler.
Bu çalışmada ise damann v. maxillaris'in rostromedial yü-
zünden çıktığı belirlendi.

Vena laryngea eranialis'in, Niekel ve ark. (8)'nın ear-
nivora için bildirdiklerine uygun olarak v. pharyngea as-
eendens'in eaudoventral yüzünden çıktığı belirlendi. Ay-
rıca, Ahmed ve ark. (1) ile Niekel ve ark. (8) damarın n.
laryngeus eranialis ve a. laryngea eranialis ile birlikte ear-
tilago thyroidea' nın ineisura thyroidea' sı içinden geçtiğini
bildirmesine rağmen bu çalışmada damann ramus lingualis
-ile eaudodorsal yönde seyreden ran1USpharyngeus adlı dal-
larıvererek sonlandığı görüldü.

Vena palatina deseendens'in literatür (8,II)'ün ver-
diği bilgilerden farklı olarak v. pharyngea aseendens'ten
çıktığı tespit edildi. Nur ve Özmen (11) ile Tıpırdamaz ve
ark. (13)'nın damardan v. palatina major, v. palatina minor
ve v. sphenopalatina'nın birbirinden bağımsız olarak çık-
tıklarını belirtmelerine rağmen bu çalışmada v. palatina
major ile v. palatina minor'un ortak bir kök halinde ay-
rıldığı gözlendi.

Vena palatina major'un Nur (10)' un bildirdiklerinden
farklı olarak v. palatina deseendens'ten v. palatina minor
ile ortak bir kök halinde çıktığı tespit edildi.

Nur (10)'un v. palatina minor'un tek başına v. pa-
latina deseendens'ten çıktığını belirtmesİne rağmen bu ça-
lışmada adı geçen danıann v. palatina major ile ortak bir
kök halinde v. palatina deseendens'ten çıktığı ve plexus
palatinus'un oluşumuna katıldığı gözlendi.

Nur (10) v. aurieularis eaudalis'in v. oeeipitalis ile
ortak bir kök halinde çıktığını belirtmektedir. Yapılan ça-
lışmada danıann v. maxinaris'ten tek başına çıktığı ve ear-
tilago aurieulae ile kulak derisini drene ettiği belirlendi.

Ahmed ve ark. (1) ile Tıpırdamaz ve ark. (13) v. au-
rieularis lateralis'in aurieula'nın median hattı üzerinde era-
niodorsal'e doğru seyrederek aurieula'nın apex'inde da-
ğıldığını bildimıektedirler. Bu çalışmada ise Nur (lO)'un
belirttiklerine uygun olarak bu damann v. aurieularis in-
temıedia ve v. aurieularis rostralis ile anastomoz yaptığı
gözlendi.

Nur (10), elde edilen bulgularda tespit edildiği gibi, v.
auricularis rostralis'in orijininden ortalanıa 1,85 mm sonra
eaudolateral yönde seyreden dalın varlığından bahsetmiş
ve bu dalı v. aurieularis media olarak isimlendirırıiştir.

Literatürde (8) belirtilenlerin aksine v. auricularis me-
dialis'in v. aurie~laris rostralis'ten çıktığı ve auricılIae'nın
medialkenan boyunca seyrettiği tespit edildi. !

Ahmed ve ark. (1) ile Niekel ve ark. (8) v. au~eularis
intermedia'nın v. aurieularis eaudalis'ten, Nur ve Iözmen
(11) ile Tıpırdamaz ve ark. (13) ise v. aurieulaı1is pro-
funda'dan çıktığını belirtrpektedirler. Yapılan çailışmada
damann v. auricularis profunda ile ortak bir kök hallinde v.
auricularis eaudalis'ten dktığı tespit edildi. Ayı~ea, li-
teratürde (11,13) damannkulağın medial kenan Hoyunca
seyrettiği bildirilmesine rağmen, bu çalışmada al)ex au-
rieulae'ya kadar uzandığı belirlendi. ,

Tavşanda v. aurieularis profunda'nın Nur velözmen
(11), Tıpırdamaz ve ark. (13) ile Nur (10)'un bil-
dirdiklerine uygun olarak v. aurieularis eaudalis't~n orijin
aldığı tespit edildi. Ayrıca, tavşanlarda ml. seu-
tuloaurieularis superfieialis aeeessorius seviyesindeliki dala
ayrıldığı gözlendi. Yine literatür verilerine (8,11,13

1
) uygun

olarak. meatus aeusticus externus'un içine girdiği be-

L. 1 . iır endı. i
Literatür (7,8,10,11) vena transversa faeiei'ınin v.

temporalis superfieialis'ten çıktığını bildimıektedirı. Ancak
elde edilen bulgular Tıpırdamaz ve ark. (13)'ll11n bil-
dirdiklerini destekler nitelikte danıarın v. maxiJaris'ten

, i

çıktığını gösterdi. Literatüt verilerine ilave olarak pamann
tavşanda artieulatio temporomandibularis' e giderı rostral
bir dala; v. faeialis, v. lingualis ve v. profunda faei~i ile bire
leşenrostrodorsal bir dala ve m. masseter içinde dağılan bir
dala ayrılarak sonlandığı gözlendi.

Vena palpebralis inferior lateralis'in Niekel ve ark.
(8)'nın domuz için ve Nur (lO)'un tavşan için bil-
dirdiklerinden farklı, Niekel ve ark. (8) ve Tıpırd~maz ve
ark. (13)'nın bildirdiklerine uygun olarak v. trans~ıersa fa-

i

eiei' den çıktığı ve alt göz kapağında sonlandığı tdpit edil-
di. !

Vena temporalis superfieialis'in literatür +rilerine
(4,8,11,13) uygun olarak v. maxinaris'ten çıktığı s;aptandı.
Nur (10) v. temporalis suı:ıerfieialis'in v. faeialis eJudalis'in

i i
son iki dalından biri olduğunu bildirmektedir. Elde edilen
bulgular da damann Nur (IO)'un bildirdiklerine uyJgunola-
rak meatus aeustieus externus seviyesinde iki dala hrılarak

i

sonlandığını doğrulamaktadır.
Vena palpebralis superior lateralis'in literatürde

(8,10,13) bildirildiği gibi v. temparalis superfieialihen çık-

tığı saptandı. i
Vena infraorbitalis'in Niekel ve ark. (ırının bil-

dirdiklerine benzer şekilde plexus pterygoideus'tan çıktığı
belirlendi. Ayrıca, literatüre (11,13) uygun oıarakidamarın
foramen maxinare yolu ile eanalis infraorbitalis'b girdiği
ve foramen infraorbitale'den çıkarak burnun laJeral kıs-

i
munda dağıldığı gözlendi.
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İkisi dorsal ve ikisi ventral olmak üzere 4 adet bu-
lunan vv. vorticosae'mn literatürde (3,8,11,13) be-
lirtildiğinin aksine sinus ophthalmicus'tan orijin aldığı sap-
tandı.

Vena ethmoidalis externa' mn literatür verilerinden
(1,3,8,11,13) farklı olarak sinus ophthalmicus'tan çıktığı
belirlendi.

Sonuç olarak, Yeni Zelanda tavşanında v. maxillaris'in
orijin noktası, seyri sırasında vermiş olduğu dallar ve diğer
vena'larla olan ilişkileri yerleşim yerleriyle birlikte ay-
rıntılı olarak verilmeye çalışılmıştır.
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