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ANKARA KEÇİLERİNDE ARTERİA CAROTİs EXTERNA VE Uç DALLARI 
ÜZERİNDE MACROANATOMİc VE SUBGROS ÇALIŞMALARI' 

i. Hakkı NURI Necdet Dursun2 

The macroanatomic and Subgros Studies on The Extemal Carotid Aı1ery and LLS 
Terminal Branches in Angora Goals. 

Summary: For this purpose, ten heads of Angora goats m different sex were used. 

In the mvestigation of the materia/s, Latex was mjected through the carotid comman 

artery. 

There isn 't the extracranial part of the mtemal carotid artery. 

The right and left perihyoid branches are caused a structure 'll" shaped at 

periphery of basihyoideum. 

The meningeal, occipita~ intermedial branches and deep auricular artery 

originates from the cranwl branches of the auricular caudal artery. 

The superficwl temporal artery and transverse facial artery arise from the extemal 

carotid artery forming a comman trunk. lt was established that the superficial temporal 

artery is thmner than the transverse facwl artery. 

lt has not been ascertamed anastomosmg between the malar artery with the 

maxil/ar artery. 

There isn 't the submental artery. 

The descendens palatina artery divide mto the minor and major palatme arteries. 

lt was observed that the extemal carotid artery and ıts branches did not have 

important differences with data of literatures in Angora goats. But, lt was found sig

nificant differences among individual species. 

Özet: Bu araştırmada, Ankara keçi/erinde a. caroris extema ve uç dal/an mak

roanatomik ve subgros olarak incelenmiştir. Bu materyal/erin diseksiyonunda latex 

enjeksiyonundan yararlanılmıştır. Ankara keçi/erinde a. carotis intema 'nın extracranial 

kısmmm olmadığı görülmüştür. 

(*) Bu çalı§ma aynı ki§inin doktora tezinin bir bölümünden özetlenmi§tir. 

1: AIa§.Gör.Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi 

Bilim Dalı, Van - TÜRKİYE_ 

2: Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Bilim Dalı, 
Konya -TÜRKİYE 
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Sağ ve sol ".prihyoide~ basihyoideum çevresinde 'V' §eklinde biryapı olu§turaeak 

§ekilde birle§irler. 
A. temporalis superfieiıılis a. transrersa faeiei 'ikn daha incedir. 

A . submentalis, bulunmaktadu. 
A. palatiııa deseendellS, a. palatina minor ve a. platina major olarak aynlu. 

Giri§ 

Koyun ve keçilerin ba§ arterleri üzerinde extracranial olarak bazı morfolojik 

çalı§malar mevcuttur (1,2,5,17,18,21,23). 

Son yıllarda yurdumuzda yerli koyun ve keçi anatomisinin çe§itli sistemlerine 

yönelik birçok ara.~tırma yapılml§tır (6,13). Ankara keçilerinin b3§ arterleri üzerinde 

extracranial olarak yapılan çalı§malar (10,19), regional oldugu, için bu alandaki 

ba§luğu kısmen de olsa doldurmak amacıyla daha geni§ bir ara§tırmaya ihtiyaç duyul

mu§tur. 

Materyal ve Metot 

Bu çalı§mada Konya çevrerinden temin edilen 12 adet Ankara keçisi ba§ı 

materyalolarak kullanıldı . 

Materyallerden 10 tanesine kanın pıhtll3§masını engellemek amacıyla, bir 

tarafın a. carotis communis'ine yerlc§tirilen kateter yardımıyla, hazırlanan 11t distile 

suya ilave edilen 1 cc 5000 ru heparinden verildi. Kan iyice bo§altıldıktan sonra % 

0.9'luk fizyolojik tuzlu su enjekıe edilerek dola§ım sistemi temizlendi. Bu i§leme 

diğer tarafın a. carotis communis'inden temiz bir sıvı gelinceye kadar devam edildi. 

Kanı bo§altılan materyali, diseksiyona hazırlamak amacıyla: 

Latex (sanayi latex'i) . . .... . . . 20 cc 

Butyl Buryrat. . . . . . .. . . .. .. .. . 1 .5 cc 

Polyvinyl choloride ...... . .. . ... 1 gr 
Kalonil boya. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 2 cc kan§ımı, 

a.carotis communis'e yerlc§tirilen bir kateterden temiz bir enjektör yardımıyla enjekte 

edildi. Ka~ı taraftaki ağzı açık damardan kan§ım geldiğinde bu damar hemostatik bir 

pens yardımıyla kapatılarak sıvının akması durduruldu. Enjektörde bir basınçla 
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kal"§ıla§ıldı~nda enjeksiyon i§lemi durduruldu. Hemostatik bir pens yardımıyla 

damar kapatılarak kateter çıkarıldı. Plastik maddenin tespiti amacıyla 48 saat 
%10'luk formaldehid solusyonu içinde saklandı. Materyal diseksiyona hazır hale 
getirilmi§ oldu. 

Çah§mada ikinci yöntem olarak 2 adet materyale angiographi uygulandı. 

Bunun için baryum sulfat kullanıldı. Baryum sulfat yakla§ık 20-25 ml olacak §ekilde 
temiz bir enjektörle yava§ olarak enjekte edildi. Daha sonra materyalin lateral 
angiographi'si alındı. Bu amaçla 70 Kv, 80 sn, 200 Ma Iljm dozu kullanıldı. Elde edilen 

arteriographi'lerden negatoskop yardımıyla damarların fotoğrafları çekildi. 

Bu çallljmada bilim dalında devamlı olarak kullanılan, pens, bistüri, makas, 
kostatom, hemostatik pens, cam balon, büyüteç, kompas gibi malzemelerden 

faydanıldı. Ara§tırmada 1983 yılında yayımlanan Nomina Anatomica 

Veterinaria'daki (16) terimlerden yararlanıldı. 

Bulgular 

A.carotis communls (Şekil:lII), atlas'ın proc. transversus'unun caudal 
sınırında, m. digastricus'un venter caudalis'inin biraz ventral'inde a. carlOtis externa 

ve a.occipitalis'e (Şekil: 1/3) ayrılarak sonlanır. 

A. carolis extema (Şekil:I,2,4/2), a.carotis communis'in a.occipitalis'i verdik

ten sonraki kesimidir. Fossa retromandibularis bölgesinde, aynı zamanda art.tem

poromandibularis düzeyinde a. temporalis superticialis ile a. transversa faciei'ye ait 

ortak bir kökle a. auricularis caudalis'i verir. 
A. lingualis (Şekil:I,2,4/4), a.carotis externa'nın en kalın yan dallarından 

biridir. Adı geçen damarın ön yüzünden çıkar. M.genioglossus ve m.hyoglossus 

arasında a.profunda Linquae ile a.sublingualis diye iki uç dala ayrılarak sonlanır. 
Alingualis, seyri sırasında m. hyoglossus ve m. genioglossus için rr.muscularis 

(Şekil:2/8) ile, arcus palatophrayngeus'a (Şekil:2!9), pharynx mukozasına ve tonsilla 

palatina'ya giden ince bir dal verir. 

Bu ara§tırmada, 4 piyeste görülen rr. perihyoidei'nin deği§İk seviyelerde 

a.lingualis'ten çıkar ve basihyoideum çevresinde dallanarak sonlanır. Her iki tarafın 

rr. perihyoidei'si basihyoideum çevresinde kal"§ı tarafın benzer dalı ile ağızla§arak .Y" 

§eklinde bir yapı olu§turur. 
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A.profuuda Iiuguae (ŞekiI:4/6), a.lingualis'in devamı dur.umundadır. 

M.hyoglossus ve m.genioglossus arasında seyreder. Apex !inguae yakımnda kiır§ı 

tarafın aynı isimli damarı ile agızJ3§arak sonlamr. • 
A. profonda Iinguae, seyri sırasında dorsum linguae için sayıları 6·8 arasında 

degi§en rr.dorsales linguales'Jeri verir. 
A. sublingualis (Şekil:4!7), a. Iingualis'ten ayrılır . N.Lingualis'in 've 

n.hypoglossus'un e§liğinde frenulum linguae'ye kadar ilerler. Kar§ı tarafın benzer 

damarı ile ağızla§arak sonlamr. İki Ankara keçisinde a.sublingualis'in a.lingualis'ten 

ayrılan rr. perihyoidei ile ağızlH§an bir dal verdiği tesbit edildi. 

A. "uricularis caudalis (Şekil:l,2/l0), a.lingualis'ıen yallia§lk ı cm kadar 

pıoximalde, gl.parotis'in medial'inde a.caroıis externa'mn caııdo60rsal duvarından 

çıkar. Kula~ııı iıasisinde eranial ve caudai iki uç dala ayrılır (Şekiı:ı/ll,ı :;). 

AAurienlari, candalis ba§langıcından cranial ve raudal iki uç dala ayrılıncaya 

kadar, rr.parotidei'yi, for. gtylomastoideum'dan geçen a. stylom.ıstoidea'yı ve m.sıer
nomastoideus, m. sternocleidomastoideus ve bölged(!1d yağ ve deri dokusunu 

\:lesiernek için de r. sternocleidomastoideus'u (Şekil:J/12) verir. 
A. aurienlans cuudalis'in crania! dalından (Şeki\:i/ll), r.meningens, r.oc

cipitalis, r. aurienlar;s profundus orijin alır. 

Ramus menlııgeu< (şekil:l/13), 8 Ankara keçisinde, r.occipitalis ile birlikte 

ortak bir kök halinde a.auricularis caudalis'in cranial dalından ayrılmı§tır. Squama 

temporalis'ıe yer alan bir delik vasıtasıyla cavum eranii'ye girer ve meninges'de 
dağılarak sonlafl!j·. 

Ramns Gcci;ıieaııs (Şekil:l/13), 8 Ankara keçisi piyesinde r. meningeus ile 

birlikte ortak bir kök halinde çıkmı§t ır. R.ıııeningeus'tan daha kalınd ır. 

Reg.occiptalis'teki ense kaslarına dağılarak sonla~;r 

Rıımns auricularis intenuedius, kıılağın cauda! yüzünden apex'ine kadar 
uzamr. Bıırada dagıJarak sonlamr. 

A. auricularis profunda (Şkil:l/14) , a. stylomastoideum'un hemen üst 

tarafında , kulağın basisinde, a.auricularis caudalis'in eranial dalııfdan çıkar. Kulağın 
eranial kenarında ve iç yüzünde dagılarak sonlanır. 

A. auricularls caudalis';n caudaJ dalı (Şekil: 1/15), cranial daldan daha incedir. 

Orijininden sonra iki tanesi tali olma.: üzere dört dala ayrılır. İnce dallar regio 
oecipitalis'teıd yağ ve deriyi (§el4il:l/17) beslerken, kalın dallardan media! olanı ası! 
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damarın devamı durumundadır. Bu dal ramus aurieularis lateralis (Şekil:l/16) adını 

alır. Kulak ucuna kadar ilerler. Burada dajlılarak sonlanır. 

A. temporalis superficialls ve a.transversa faciel'nin ortak kökü 

(Şekil:1,2,4/18), Ankara keçisinde yakla§ık 1 cm uzunluğunda ve 2mm çapındadır. 

Ortak kökten sayıları 1-2 arasında deği§en IT. parotidei çıkar. 

A. temporalis superlicialis (Şekil: 1,2,4/19), a.temporalis superticialis ile ortak 

bir kök halinde çıkar. Os temporalis'in pars squamosa'sına dik olarak uzanıro Regio 

frontalis'e kadarilerler. Önceorbita'nın caudal kenarına daha sonra regio comua lis'e 

doğru "S" §eklinde bir kavis yapar. Daha sonra a.dorsalis nasi adını alarak os nasale 

üzerinde deri ve m. levator nasolabialis üzerinde dai!ılarak sonlanır. 

Çalı§mada bir Ankara keçisi piyesinde, a.temporalis superfieialis'in gl. 

mandibularis'e ve m. pterygoideus lateralis'e 3 dal verdiği tespit edildi. 

A. aurienlaris rostralis (Şekil:1,2,4/24), a.temporalis supertieialis'in en büyük 

yan dalıdır. Regio frontalis'e doğru caudodorsal olarak ilerler. Kulak kepçesinin 

anterior kenarı ile m. temporalis arasında eranial ve caudal iki uç dala ayrılır. A 

auricularis rostralis'in caudal uç dalı asıl damarın devamı durumundadır. 

Ramus aurieularis meclialis, anterior kulak kaslarını ve kulak kepçesinin 

rostrodorsal yüzünü besler. 

A.comualis (Şekil:l,2/23), Ankara keçisinde a. temporalis superficialis'in 

"S"§eldinde kavisin regio comualis'te ki kısmının caudal yüzünden Çıkar. Boynuzu 

beslemek üzere sayıları iki ile dört arasında deği§en dallara ayrılır. 

A.palpebra superior lateralis (Şekil:2/20), a. temporalis superficialis'in cranial 

duvarından çıkar Bazen 2 piyeste a. palpebra inferior lateralis ile beraber de 

(Şekil:l,2!20) ayrılabilir. Palpebra superior'a dağılır. 

A. Palpebra inrerior lateralis (Şekil:2/21) , a.temporalis superticialis'ten çıkar. 
Palpebra inferior içinde dağılır. 

Ramus lacrimalis, a.laerimalis (Şekil:3/42)§eklinde a.ophtalmica extema'dan 

çıkar. Gl. laerimalis'te dağılır. İki piyeste a .laerimalis'in rete mirabile 

ophtalmieum'dan çıktığı saptandı. 

A. dorsalis nasl, Ankara keçisinde, a.temporalis superticialis'in "S" §eklindeki 

!avrımının a.comualis'i verdikten sonraki devamıdır. Regio nasalis'teki deri ve kas

lara dağılarak sonlanır. 

A.transversa faciel (Şekil:1,2,4/2S), a.temporalis supertieialis ile ortak bir kök 

halinde a.carolis extema'dan çıkar.GI. parotis'in medialinde, crista facialis'e paralel 
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olacak §eltil de ve onun hemen ventralinde oroventral yönde seyreder. M.masseter'in 

ön kenrına ula§Uğında a.labialis superior ve a. labilalis inferior diye iki uç dala 
aynlarak sonlanır. 

A transversa faciei seyri sırasında m.masseter'i beslemek üzere dorsal 

duvarından sayıları 6-8, ventral duvarından ise sayıları 5-7 arasında deği§cn r. 

massetericus'u (Şekil:l!26) verir. Aynca 6 piyeste, m.malaris'in derinliğindesona eren 

bir dal verdiği görülmü§tür (Şekil:l!27). 
A.labialis superior (Şekil:l,4/28), a transversa faciei'nin devamı durumundaki 

en kalın dalıdır. M. buccinator'un dorsolateral kenarına paralel bir §ekilde üst dudaga 
doğru ilerler. Burada dağılarak sonlamr 

A. angularis oris (Şekil:l/JO) , a.labialis superior'un, angulas oris düzeyinde 

verdiği bir dalıdır. Oroventral olarak ilerler. Üst ve alt dudağın commissura 
labiorum'unu olu§turan kesimlerinde dağılır. A angularis oris, verdiği ince bir dal 

aracılığı ile a.labialis inferior'dan gelen bir daHa ağızla§ır. 
A. labialis inCerior (Şekil:l,4/29), a. transversa faciei'nin m.masseter'in ön 

kenarında ventrale doğru verdiği bir daldır. Amentalis'ten gelen daHarla ağlZıa§arak 
sonlamr. 

A. maxillaris (Şekil:l,2,4/31), a.carotis extema'nm fossa retromandibularis 
bölgesinde a. temporalis superficialis ve a. transversa faciei'ye ait ortak kökü verdikten 
sonraki kesimidir. Fossa pterygopalatina'da a.infraorbitalis ve a. malaris'e ait ortak 
bir kökle, sphenoplatina ve a.palatina descendens'e ait ortak köke aynlarak sonlamr. 

Ramus pterygoideus, a.maxiHaris'in deği§ikyerlerinden çıkar. M. pterygoideus 
lateralis ve medialis'te dallanarak sonlamr. 

A. alveolaris inCerior (Şekil:2,4/32), a. maxiHaris'in ventral duvarından çıkar. 

For.mandibulae'ye doğru girer. Bu kanalı boydan boya kateden damar, for. 
mentale'den a.mentalis olarak çıkar. 

A alveolaris inferior seyri sırasında m.mylohyideus için a.mylohyoidea'yı 

(Şekil :2/33) ve canalis mandibulae'de de mandibular premolarve molar di§ler için rr. 
dentales'leri verir. 

A mentalis alt çenenin deri ve kas dokusunu besler. 

A. tempomU. profunda (ŞekiJ:2/34), a .maxiHaris'in dorsal yüzünden çıkar. 
m.temporalis'in derinliğinde sona erer. 

A temporalis profunda, çene eklemi düzeyinde bu eklemin beslenmesine 
katılan r.articularis temporomandibularis'i verir. 
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A. buccalis (Şekil:2,4/3S), a. maxillaris'in ön duvarından çıkar. A~ız 

mukozasını besleyen küçük dallara ayrılır. Ayrıca extra orbital yag dokusuna r. 
adiposa adında bir dal verir. 

Ramus caudalis ad rete mirabile epidurale rostrale (Şekil: 2/36), a. temporalis 

profıında'nın ka~ısında a.maxillaris'in medial duvarından çıkar. For.ovale vasıtası ile 
cavum cranii'ye girer. Rete mirabile epidurale rostrale'nin caudolateral açısına 

ba~lanır. 

Rami rostrales ad rete mirabile epidurale rostrale (Şekil:2/37),a.ophtalmica 

externa'nın ka~ısında, a.maxillaris'in medial duvarından çıkar. Sayıları 2-4 arasında 

degi§en dallardır. For.orbitorotundum yolu ile cavum cranii'ye girer. İntracranial rete 
olarak da tanımlanan rete mirabile epidurale rosırale'nin craniolateral açısına 

baglanır. 

A. ophtalmica extema (Şekil:2,3,4/38), a. maxillaris'ten çıkar. Damar m.rectus 
(bulbi) dorsalis ile m. rectus (bulbi) lateralis arasında for.etbmoidale'ye kadar uzanır. 
Bu delikten a. ethmoidalis externa olarak cavum cranii'ye girer. 

A ophtalınica externa, seyri sırasında m.retraetor (bulbi) lateralis düzeyinde 
verdiği çok sayıdaki dallarla 'rete mirabile ophtalmicum' adını alan bir arterial ag 

meydana getirir. Bu arterial agdan a. ophtalmica externa olarak da tanımlanan ve 
nisbeten ince olan bir damar Çıkar. Bu damar bulbus oculi tabanında aa. ciliares 

posteriores longa laterales ad mediales'e ayrılarak sonlanır(Şekil: 3/45,46). 

A. subraorbitalis (Şekil:3/44), a. ophtalmica externa'dan çıkar . Canalis 
supraorbitalis'e girer. Regio frontalis'e ula§Ir.Burada dağılarak sonlanır. 

A. ethmoidalis extema(Şekil:3/43), a.ophtalmica externa'nın rete mirabile 
ophtalmicum'u olu§turduktan sonraki devamı niteliğinde olan kısmının 

a.supraorbitalis'i verdikten sonraki devamıdır. For. ethmoidale'den geçerek cavum 
nasi'ye girer. A ethmoidalis interna ile birlC§erek plexus ethmoidalis'i §ekillendirir. 

Rami musculares (Şekil:3/39), hem a.ophtalmica externa'dan hem de rete 
mirabile ophtalmicum'dan çıkabilir. Göz kaslarına dagılarak sonlanır. 

Rete mirabile ophtalmicum (Şekil:3/40), a.ophtalmica exteroa'nın seyri 

sırasında verdiği ve sayıları 7-10 arasında deği§Cn dallarla §ekillendirdigi bir yapısır. 

Bu rete genellikle 1 cm yükseklikte ve 0.5 geni§ligindedir. 
Rete mirabile ophtalınicum'dan ince olarak ayrılan ve a. ophtalmica externa 

olarak da tanımlanan dal (Şekil:3/41), yakla§ık 1-1.5 cm sonra bulbus oculi tabanında 
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aa.ciliares posteriores longa laterales ad mediales olarak iki uç dala ayrılır.Ayrllma 

yerlerinde choroidea'ya giden a.choroidoretinalis'i verir. 

A. malaris (Şekil:2,4/47), a. infraorbitalis ile birlikte a. maxillaris'ten çıkar. 
Gözün medial kesimine ulruıır. Regio nasalis'in beslenmesine katılır. A lateralis nasi 
caudalis'i verir. Bu damar da regio nasalis'deki m.malaris'in ön kesimini ve m.levator 

nasolabialis'in beslenmesini sa~ar. 

A malaris seyri sırasında angulus oculi medialis seviyesinde a.palpebra supe· 

rior medialis, a.palpebra inferior medialis ve üçüncü göz kapagırun membrana 

nicticans'ına a.palpebra tertia'yı verir. 
A. infnıorlıitalis (Şekil:2,4/48), a.maI.ris ile ortak bir kök halinde çıkar. Asıl 

damarın devamı niteliWndedir. for.maxillare'den geçerek canalis infraorbitalis içinde 

ilerler. For. infraorbitale vasıtasıyla kanalı terk eder. Burunun lateral kanadına kadar 

ilerler ve burada da~larak sonlarur. 

A infraorbitalis canalis, infraorbitalis içinde maxillar premolar ve molar di§ 
köklerine Ir. dentales'leri verir. For. infraorbitale'yi geçtikten sonra da a.labialis 
superior'un bir dalı ile birle§en r.anastomoticus cum a.infraorbitale'yi verir. 

A. sphenoplatlna (Şeklı: 2,4/49), for. sphenoplatina yolu ile cavum nasi'ye 
girer. Cavum nasi'deki septum nasi, concha nasalis ventralisin caudal kısmına, con· 
cha nasalis medialis'i donatan aa.nasales caudales, laterales et septales'leri verir. 

A. palatina deseenden. (Şekil:2,4/50), a. sphenopalatina ile a.maxillaris'ten 
çıkar. Apalatina minor ve a.palatina major'a çatallan.rak sonl.nır. 

A. palatina minor (Şekil:2/S2), a.paı.lina descendens'ten çıkar. Yumu§ak 
damakda dagdır. 

A. Palatina major (Şekil:2/S1), a. palalina descendens'ten ayrılır. For. 
p.latinum aborale'den can.lis palatinus'a girer ve for.p.lalinum majus'tan çıkar. 
Palatum durum'da for.incisiva yakıruna kadar gelir ve kaI§1 tarafın benzer damarı ile 

agızlruıarak sonl.rur. 
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Tartı§ma ve Sonuç 
Konig (18) ile Muglia ve ark (22),ın koyun ve keçilerde a.carotis intema'mn 

extracranial kısmının bulundutunu, bildirmelerine kaf§ılık bazı kaynaklar (2,4,5,17) 

ise adı geçen 'damarın kendisinin veya extracranial kısmımn bulunmadıtım bildir

mi§lerdir. Bu çalı§madaki bulguların ikinci görÜ§ ile uyum içinde oldutu saptannu§tır. 

Acarotisextema'nın Iiteratürde (12,14) evcil memeli hayvanlar için, bildirdik

Ierine uygun olarak bu çalı§rnada da fossa retromandibularis bölgesinde a.temporalis 

superficialis ile a.transversa faciei'ye ait ortak bir kökle a.maxillaris'e ayrıldıtı tesbit 

edildi. 

Çalı§lar (9) ve Dursun (12)'nun bildirdiklerine benzer §ekilde Ankara 

keçisinde a,facialis bulunmadıtından ve a.lingualis'in de a.carotis extema'dan 

dotrudan çıkmasıyla truncus Iinguofacialis'in olınadıtı tesbit edildi. 

A profunda limquae, Simons ve ark (25)'nın evcil memeli hayvanlar için, 

ıbrahim ve Ark. (15),nın da tav§an için belirttiti gibi a.profunda linguae'nin 

a.lingualis'in devamı oldugu, apex Linguae yakınında kaf§1 tarafın benzer damarıyla 

agtzla§tıgı tespit edildi. 

Bilgiç (6) a.lingualis'in a.profunda Iinguae ve a. sublingualis'e ayrılmadan önce 

dilin dorsal yüzüne rr. dorsales Iinguae'yi verdigini bildirmesine kaf§ın, ara§tırma 

materyallerimizde rr. dorsales linguae'nin a.profunda Iinguae'den ayrıldıgı görülmÜ§ 

ve bu durumun literatür (20,24)'ün bildirdiklerine benzer Oldugu tesbit edilmi§tir. 

Ankara keçisinde a.profunda linquae'den ortalama 6-8 arasında H. dorsales 

Iinguales'lerin çıktıgı ve bununda ıbrahim ve ark.(15),nın tav§an için bildirdikleri 

verilere uygun oldugu saptandı. 

A auricularis caudalis'in, literatür (17),ün küçük ruminantlar ve (7),nin koyun 

için bildirdiklerine uygun olarak a.carotis extema'mn caudal duvarın'dan çıktlgı 

tespit edildi.AyrıcaA auricularis caudalis, a.stylomastoidea'yı verdikten sonra Craige 

(8),nin tav§anda bildirdigi gibi cranial ve caudal iki dala ayrıIdıgl belirlendi. 

Ankara keçisinde a.temporalis superficialis'in a.transversa faciei ile ortak bir 

kök halinde çıkar. Bu dnrumun Collin (7),nin koyun için bildirdigi §ema ile benzerlik 

gösterdigi tesbit edildi. 

Doguer(H)'in evcil memeliler için ve Bilgiç(6)'in keçi için bildirdikleri gibi 

a.temporalis superficialis'in a. transversa faciei'den daha zayıf oldutu tesbit edildi. 

Bu ar3§tırmada, a. temporalis superficialis'in olu§turdutu a.dorsalis nasi, Ash

dow ve ark(3)'mn keçi için bildirdiklerine uygun Oldugu belirlendi. 
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A labialis superior'un a.angularis oris'i verdigi (14), aynca a.infraorbitalis ile 

arasında bir birle§me oldugu bildirilmi§tir(20,25). Bu çalI§mada ise elde edilen 
bulguların bildirilen verilere uygun Oldugu ve hatta May (20),in koyun için 
bildirdigine benzer bir §ekilde a.labialis superior ve a.labialis inferior arasında bir 
anastomozun ,-ar oldugu tesbit edildi. 

Bu ara§tırmanın bulguları, Bilgiç (6),in 'a.alveolaris inferior, for. mentale'den 

a.submentalis olarak çıkar' ifadesine katılamamakta, bununla beraber küçük 

ruminantlarda bu damarın varlıJ!ını tartı§malı oldugunu vurgulayan Ghoshal (14),ın 

görÜ§leri ile benzerlik olu§turmaktadır. Bu farklılıgın türe has bir özellik olabileceği 
kanaatine varılmı§tır. 

Bu ar3§tırmada a.buccalis'in, a.maxillaris'ten orijin aldığı, Dursun (12)'un 

bildirdiği gibi extraorbital yag dokusu için a. adiposa'yı verdiği tesbit edildi. 
Rete mirabile ophtalmicum'dan çıkan ve a.ophtalmica externa olarak 

tanımlanan damarın, bulbus oculi yakınında aa.ciliares posteriores longa laterales ad 
mediales olarak iki kola aynldlJ!ı görüldü. Bu bulgunun Ahmet ve ark (1) ve Simons 
ve ark (26),nın koyun için bildirdikleri verilere uygunluk gösterdiği saptandı. 

Koyunda a.malaris ile a.maxillaris arasında bir anastomozun varlığı bildiril

mi§tir (21). Bu çalı§mada ise böyle bir olguya rastlaıımaını§tır. 

A palatina descendens'in küçük ruminantlarda a.palatina minor, a.palatina 
majorve a. sphenopalatinaya ayrıldıj!ı bildirilıni§tir (14). Bu çaIı§mada ise a.palatina 

descendens'in literatür (27),ün verilerine uygun olarak sadece a.palatina minor ve 
a.palatina major'a aynldıj!ı sağtandı 

FOTOG RAF ve ŞEKİLLER (ExplanatIon of Figures) 

1 - A carotis communis 
2 - Acarotis extema 

3 - Aoccipitalis 

4 - A Iingualis 

5 - A carotis externa'dan çıkan rr. parotidei 
6 - A profunda Linguae 
7 - Asublingualis 

8 - Alingualis'ten çıkan TT. musculares 



9 - A lingualis'ten çıkan ve arcus palatophryngeus'a giden dal 

10 - Aaurieularis caudalis 

11 - A aurieularis eudalis'in cranial uç dalı 
12 - R. stemocleidomastoideus 
13 - R. meningeus ve r. occipitalis'in ortak kökü 

14 - Aauricularis profunda 
15 - A aurieulars caudalis'in caudal uç dalı 

16 - R. auricularis lateralis 

17 - Reg. occipitalis'teki deri ve ya~ dokusuna gönderdi~i dallar 
18 - A temporalis superficialis ile a.transversa faciei'nin ortak kökü 

19 - A temporalis superficialis 

20 - A palpebra superior lateralis 
21 - A palpebra inferior lateralis 

22 - A palpebra inferior ve superior'un Literalis'in ortak kökü 

23 - A comualis 
24 - A aurieularis rostralis 

25 - A transversa faciei 
26 - R. massetericus 

27 - M.malaris'e gönderdi~i dal 

28 - A labialis superior 
29 - A labialis inferior 

30 - A angularis oris 
31 - A maxillaris 

32 - A alveolaris inferior 

33 - A mylohyoidea 

34 - A temporalis profunda 

35 - Abuccalis 
36 - R. caudalis ad rele mirabile epidurale rostrale 

37 - Rr. rostrales ad rete mirabile epidurale rostrale 

38 - A ophtalrnica extema 

39 - A ophtalmica extema'dan çıkan rr. musculares 

40 - Rete mirabile ophtalmicum 
41 - Rete mİrabile ophtaIınicum'dan çıkan a. ophtalmica extema 

42 - Rete mirabile ophtalmieum'dan çıkan arteria lacrimalis 
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43 - A ethInoidalis externa 

44 - A supraorbitalis 

45 - Aa. ciliares posteriores Longa Laterales. 

46 - A a. ciliares posteriores Longa Mediales 

47 - A malaris 

48 - A infraorbitalis 

49 - A spheno palatina 

50 - Apalatina deseendens 

51 - A palatina major 

52 - A palatina minor 
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Figure:1 - Blood supply to head of Angora goal. Lateral view. 

Şekil: 1- Ankara keçisinde ba§ın arteriel donanımı. Lateralden görünü§_ 
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r!igure:2-Blood supp;y tohead of Angora goais. Lateral view. 

Şekil:2 - Ankarakeçisinde ba§ın arterial donanım!. Lateralden görünü§. 
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Figure :3 _ The arteriel vessels ofbulbus ocuIİ (corrosion east) 

Şekil: 3 - Gözün arterial donanımı 
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Figure:4 -The lateral angiograplıy of lıead in Angora goats. 

Şekil : 4 - Ankara keçilerinde ba§ın angiograplıi'si 
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