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BRACHIALıs'ININ OLUŞUMUNA KAT ı LAN RAMi VENTRALES VE PLEXUS'TEN ÇıKAN 
SINIRLERiN SiNIR DEMETLERININ MORFOLOJiK VE MORFOMETRIK INCELENMESI 
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i Ulııdıı~ OnıwfSiıcsi , Vcıerincr Fnkııııesi, AnmQmi Annbilim Dalı , Dıır:la· TÜRKIYE 

Morphologicıılıınd MOI""J)homelriclıllnvest igations on Fasciele of Venıral Br anches Fonuing Brachial 
Plexus and Nerves Originat ing from Plexus in White New Zealand Rabbits 

Summ~r)'; This ~ıud) ""us nlOOc LO "nıı.: Ne" Ze;ılnnd (Or,"(I ... I (,~\I~ Curieııhı~ L. l bnıı:lnal ple~us "nich I,ere nuturc flnd 
dıırerenı ".~es . Aı;ı;orıJlIlg to Ilıe ~IIQ"ıl dlliSCClıon Ic..:lnnq'u:s Ilıe rnhhit~ ' ner,·c. wilh plc~" . ..., .• wcre e~ınıct~'<i. n,c ınorııhol~icnl 
fc;ııure of ncrves ori~iııaıed from Iırnchia! plc~ns aıld I\:"tml brmıchcs ""ere c"SlohHstıcd. AI\cr Ihm, n"'T"OIIS cross sccıions ıınkh 
ı.oo O;!..(l,4 em ıhickm:ss wc.,.e g.ollen n,esc cross-sı.:cııon~ \1'Cfe .. xıımilled ~ SI~"fIXII,icrosO.op aı a m"$'uficaıiOl, of O.66.\hI O or 
2x1x10 and ıhcirdiag.nıms wcre drıı,ııı on ıho: dm"inS nUmll" 

Rnbbi~' brnchial plç"u~ \\'Cfe sl~'ı>ı>d ~ C" C~,C •. C., · !lı,. and nı : I'cnım! lınınclıci. Nctl·~s orıgınnıcd from Ihc cnmınl parı uı' 
Ihe ]LıCSUS ""eri.' oompo.ed oı' ermıinI I'cnı",ı bmnehc~, Ahh"'I~1ı number oı' ıiıs.;ı~l~ 'II "~'H1r~1 hurundıos 1'\:1'"' Im, . Lı ~'''$ ob,;en'ed 
Ihlll nıımhı::r or 1:'SCi<:les and ıtıc;ı dıanıeıers 'wıe ix>! ~ıımlar al ıho: obıai,ıcd 'ıen'c cros..ç."""ııons, TIıc.sc Ja$C'clc;;ı mncrn,lı;d 

dıll~enı m~l~. Ifılle neuroclOlIl) ofncn'Qi Qnı;ımıcd frol1l rıc.\US ,,-;ıs rcqUiTCd, msı>ııe of cıltlıng. :111 nerws, li ""uld he mOle 
ıırop~'T ıo euı onl)' Ihe 1lCf\'d ı;'scic!.!s HmLTI'nıın~ Ihe ımıscl". 

ı..:tr WOl'\b: R.1bbll . Omelıinl Plı;>;us. Ner\"C Fasc ,Cıes, M"rplıol~y, MorpIloı,ı.:ler. 

Öıel :IJu çalışıııa 10 ndet olg.un "c dcııı ~ı~ cın~l)cILe ~,Il. Yeni l .. l.'I~lıd.tl Tn,'ş<1nııınl (Oryı:uılagus Cımictılu s L.) plc~u~ 
bnıchialis ' lcri !l7.\.'T;ndc )'"I"I,h, nilincn di$Chi)'nn ıckni~ınc ~Orc 1~"Şm,ların sinirlI.'Til'lc hirli~ıc 1"",~IL\' 1cn çıkmııldı. L'IC..~\1S 
hrııclıialis' tn ohışıunnn" knlıLan mıni "emnıles'ddi "c pl ..... '.us· ıen çı~an sinirıcrin morfoloj,k tlzcllikl~.,., ıespıt ı;d, ldıç Daha "onra 
ıesını edi len )'crlcrdeı, O.~'().4 cm kahnh~mda enine simr kesiIlen alıııdı. IJu ~csiık..,. stcroomikmsl.opı:ı O 66x1 );" IO "~;;ı 2x2s IO 
bil~ill"ıcd.; incelendi "c di )' .. gw",hııı ~i~i", ",'lnilıKL.1n çl~ldi. 

TIl\~1nlnrtla ]lle~us bnıehinli~ Cı, C. ,C"Ca, 'ıı,ı "e TiL: mmi n:nımlcs tmafındmı şcki!leııdırilme~lc .. hr Plc.~lıs· lln cruninl ' j,ıJcn 
çıl.311 sinirler daha cmlltol mmi \'CIUrnl",,'cc CDıod:ırd<.~, \"Cnır~IClI'dcki dem,,1. (ıı:lJa S<lyıua ı:ı~aıd,m",ı Oııpbn bü~"fI1. OImru;UUl 
m,men plc.~us· ıen ç,bm <kın.:ı !la)' ''C çaplarınm bir ıımc~lilik g6sıcnııediklcn alllJcndl Sınır kcsı t lL'fI OOc beşnomı çıkan bu 
denıeller ı:ırl.lı kaslan ıımcr"c emıekledir Plc~ns ' ıen çıkan smırlenn ncııronom'si ~crckıi~indc ı(lm sinirın ~cs ıhııesi I"crıııc 
,.,deec k.ıil mucfl'c eden sinir demeıleriııin I.c'llmcsı ,~,h" u.ı~nn ol"c~ur. 

,·\n~hl.~r ı.;~ljm~lcr: Tıl\"şalı, L' IC..\11$ hrnchıa1ı s. Sınıı 1).,nI.11. MorınlnJ I . Moıfumcıri 

VCleriner Hckiınlerin tcdnvi kapSoıl11lnda bulunmı 

t:ı..şan. deııcy ha~""\ 'aııı olamk vcteriner "e insa" 
hekinı1i~inde dc bii}ıik öneme SoıhipıiI'. Bu öncmindeıı 

dolayı tavŞoınlar üzerinde birı;ok amşıırma "apılm ı s ,.1.' 
yapı lınakıadır ( 1.3). Yapılan liıenuür ıaramalarında 

la,'ş,1nların ple~us brnehi:ılis'leriııin sinir deıneıleri 

iızcrine benzer biT çalışma)'a rasılam.ımakla birlik ı e Aslan 
(2)"111 la\'~1nlann plesus brachia1is'leriııilı makro
anatomik ve Sııbgros n nışıırrııal ıırına r:ısıbnmışlır. 

Her spilı;!1 sinir prensip olamk belirli bir ı 'ııcuı 

sçgmeOlioi iner"e eder. Bu segmenıal dÜ7.cnıCniş 
embriyolojik gelişmenin ilerlemesi}le düzenlıli~jni 
kııybedcr. Bıı durum ö7.c lliklc eksırcmiıc'lcrde çok Soıyı~ı 
kas elenıcnıi oldııAn için spiıınl sinirler bu bölgelerde 
ple!'us yaparlar (-'.5.6). Tav~1nlarda ple.-.:us brnchia1is 
C.,.Co;.Cı,C1 ve Th ı ' in rnıni ,"emrnles'i birleşmesiyle 
oluşu r. (2.14, 15). 

Her sptn;11 sinır prensip olarak belirli bir I"IICUI 
scguı<.:nıim inen-c eder. Bu scgmCIU:ı 1 dU7.cn leniş 

eıııbri~'olojik gelişmenin i1crlemesi~'le d[i7cııliliğini 
kabeder. Bu dunıın ö/.cllikle eksıremiıe'lcrde çok sayıda 
kas elcnleıııi oldııAn için spinal sinirler bu bölgelerde 
plc.-.:us yarı:ırl~r (J _ ~ 6) Ta"'~1ı1~ rd~ ple~us bmnchiıılis 

C, •. C6.C·.C. \'e n, ı 'in ranıi ,·emrales·i bırleşmesi.de 
oluşur (2.IJ. i 5). 

PeTiferik sini rler çok s.ı)'ıda sinir (clinın bir <ımya 
gelmesiyle oluşan sinir demeılerınden (ııcne f" sdculııs) 
oh ı şm:ıkıadır. Sinırleriıı ya pı s ında. sinir linerinin 
eırarım s<ımn b.1A dokuSo11 kıııra periııctırium. sinir 
lincrinden ohıŞoın sinir demeıierinin cımfnıı saran bag 
dokııs.ıl kıhrada perincııriıım adı verilir (J. 7. 8. 9. LO. 
i i. 12. 13). Perirerik sinirıerin enine kesiılerinde 

gönilen sinir demetleri değişik büyükıÜkledir (16. 17). 
Demeilerdeki büyüklük farkh1ı~ı n~lI1 bıreyi n f.ırklı 
sinirlerinde re aynı si nirin nynı ve rarklı kcsitleride 
görJennıektCdir(17 . lll). 
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Bıı çıılışmııy l ıı dene~' hııp'ııııları içersiııde öııemli bir 
yeri olan lavşanın plexus bnıehialis ' iniıı sinir deme! 
hariwsını çıkarmak. benzer demet çalışınnlarn kayııak 

oluşınrmak \"e plexus sinirleri üzerinde yapılacak 

operasyonlam (m::ııroktomi) rardımcı olmak nınacl)' la 

pl;ınlnnm ı ştı r. 

i"atcı'~';ıl \'C Metnt 

Bu nraştırına U,Ü. Veteriner FnküUesi U~'gulaına 
Çiftliginde yetiştiri l en degişik einsi)"eııe 320U ± ~OO gr 
agırııgında ve 38 ± 4cm uzunlıığıında olgun LO ııdct Bc~'az 

Yeni Zelnnd:! Tm'şlIllı (Oryetolagııs cıınicıılus) (izerinde 
."apıldı, Ta\'şanlar aneria caroıis eommıınisleri nden 

kanları boşaltılarak öldürüldükıen sonra % IU'lıık 

formaldehid sohıs"onn eı1iek ıe edi lerek tespit edildi . 
Arcııs ı'erıebmlis üstten kesilerek canalis nmabralis 
iisttcn aç ı ldı . Daha sonra bilinen diseks i~'on yöntemiyle 
ple.'\us bmchialis' in Oluşumnna katılan rami \'entmles, 
ple.'\us'ün gövdesi ve plexus'ten çıkan sinirler discke 
edildi, Önce morfolojik bulgular tespit edildi. Morfolojik 
bulgular ışıgı altında 0.2 -0,4 em kalınlıgında enine sinir 
kesitleri alındı. Kesit ~'er1crinin wrifınde C. eeı"\'ical 

mmus I'entwlis'i Th ise thomcal ramııs vantmli$"i ifade 
eımektedir. 

Aş.:ıgıda 0.2-0.4 cm enine sinir kesiti alınış yerleri \'e numarası bel inilmektedir : 

C,';ı ;ıit kesitlcr: 
Kesit I. C~ 'den C6 'ya katılan b.-1ğlantı kolundan ııhnan kesit. 
Kesit 2. C6 ' nın gÖI'desinden ıılınıın kesit (C ~:den gelen bağlantı kolu katılmadan önce). 
Kesit 3. C6 ' nın gövdesinden alınan kesit (C~'den geleli bıığlant ı kolu k<ııı ld ıkt<ın sonra), 
Kesit 4, C6'den C7 ' ~'e katılan koldıın alınan kesit. 
Kesit5 C6 'dan n.phrenieus·n katılan koldan allfl:ııı kesit 

C7'~'e ııit kes itleı'; 

Kesiı 6. Cı 'nin ıunedianus'a \'erdiği koldan alman kesi ı 

Kesit 7. Cı' nin n.pcetoralis'e verdiği koldan alınan kesit. 
KesilS. C·' nin gövdesinden alınan kesiı (C6 'dal1 gelen bağla ntı kolu katılmadan önee). 
Kesit 9. C7' nin gÖl'desi nden alınarı kesiı (C6 'dan gelen bağ l antı koln katıldıktarı sonra ). 
Kesit 10. Cı 'deıı n.radialis 'e kıııılan koldmı ııhnan kesit. 
eı'e ııit kesitIeı' : 
Kesit LL. Cs' in gö\'desinden ıı1ınıın kesit (kol katı l mııdıııı önee) 
Kesit 12. Cs ' in gövdesinden ıılınıın kesit (Kol katıldıktan sonra) 
Kesit 13. Cs'den n.rdialis 'e kat-ılan koldnn nlman kesit. 
Kesit i~ . Cs 'den n . ıııediamı$"a kat ı lan koldan alınan kesit. 
Kesit ı~ . Cs'den n . ınedianus'a kmılan koldan alınan kesit 
Kesit 15. CR + Th ı + Th: birleşmesinden alınan kesit. 
Th J'e ılit kesitler: 
Kesit 16. Th ı 'in gÖl'desinden alınan kes iı (Th: kmılınadan önce), 
Kesit 17. (Th: kallldıktan sonra), 
Kesit 18. Cs + Th ı + Th: katılan koldmı alınan kesi t. 
Kesit 19. Th ı 'e Th: 'den kaytılıın koldan alınan kesit. 
Duraya kadar alınan sinir kesiılerindeki sinir demetleri düzenlenmesini Şek i l i deki diyagranılarda. bu si nir 
demeıIerine ait 5<1),1 ye çaplarını ise Tablo i" de veri Imektedir. 

I'lexus'ten çık;ın sinirlerelen ;ıhnim kesitler: 
Kesit 20. N. snprascapıılaris ' in gövdesinden alımın kesit. 
Kesit 21. N. kasa gil'llıcden önce alınankesit 
Kesiı 22. N. subse:ıpıılar is'in gÖI'desinden alınan kesit. 
Kes iı 23. N. subscapıılaris'in kasa girmeden önee alınan kesit. 
Kesiı 2~ . N. axillaris ' ı en alınan kesit. 
Kesit 25, N. kasa girmeden önce alınan kesit. 
Kesit 26. N. teretis llIaj or ' lılI gö,'desinden alınan kesit. 
Kesit 28. N. latissimus dorsi 'nin göı 'desinden ıılınan kesit. 

Buraya kadar alınıın sinir kesiılerindeki si nir demetleri dÜ7--cnlenınesini Şeki l 2 deki di~'agramlarda ve bu siııi, 

demeıierine aiı sayı ve çaplarını ise Tablo 2'de \·erilnıekıedir. 

68 



Y.Y.O. V.:ı .F.Ukrg .. 199~. G(ı .2):67.7~ Ik) .. , \ ' ""i Zcln"d. T.\~"I "n",,' (Oı)\."1ol .gııs eMicul". L) Pk""sllraohi~I;.·i"i" 01"1,,,,,,,,,. 
I\ . ul." R • .,,; V~~IIr"k. "o ı>ı~~".'ı"" Ç,k." Si"',I"'-;,, Si",r De",,,ık.,.;,,i,, Morfolojik '"" 
MOI1o.ı ... 1nk 1,10<:1"'"''''''; 

N, ra tlialis'e ait kesitler: 
Kesit 29. N. radialls'in :ın , humeri dÜ7..cyindc alınan kesit. 
Kesit 30. N. radialis'in m. triceps brachii 'inin c:ıpuı medinle'sini delerken alınan kesit , 
Kesi t 31. N. latemle'si 111edi~linden ~lın~n kesiı 
Kesit 32. N. 
Kesit 33. N 

corpushıınıeri'nin lateral ' inden alınan kesit. 
an.cubiti düzeyinde alınan kesit. 

Kesiı 34. N. eorpus humeri dÜ7.cyinde n.cuı;ıneus nnıcbrachii Imeralis'ıen 
N. nıcdianus 'a ait kesiıler : 
Kesit 35. N. mcdi:ınus'un nrt. humeri düzeyinde a lıııall kesiı 
Kesit 36. N. mcdianus'un nn. humeri diizcyinde .ılınan kesiı 
Kesiı 37. N. eorpus humcri 
Kesiı 38. N. a ııtebraehium 'un on<ısı düzeyinde ;ılıııalı kesi ı. 
Kesit 39. N. an anıebrachiocarpc.1 
N, ulnal"is'e ail kesitler: 
Kesit 40. N. ulnaris' in an humeri düzeyinde alınan kesit. 
Kesit 41 . N. eorpus hunıeri 
Kesi142. N. an.eubiıi·niıı 1-2 cm dorsannde :ılınan kesit. 
Kesit 43. N. eııbiti düzeyinde alımın kesit. 
Kesi ı 44. N. mııebrachiuııı 'ull ortası dıiıeyinde c:ıud aldcn alınan kesit. 
Kesit 45. N. antebrachiulIı"lIll onası düzcyinde cmıdal'den ahnmı kesit. 
Kesit 46. N dcı':ım eden koldan :ılınan kesiı . 

Rıım)'" bdH ;ıhmm ~inir ke.~i (lerindcki sinir demeıierinin diyagranıları Şekil 3"de. sııyı I'e ç~plıın Tablo 3"dc 
verilmektedir. 

Yukarıda yerleri tarif edilen cnine sinir kcsiılerin 
ineeleme ~'ilı.leri düze1tildikıcn sonrn çini m(irekkebi ilc 
s(inııe şcklinde boyand ı Dahn soııra stroonıikroskopın 
0.66 x 2xıo ve h:2x1O büyütmelerde sinir demcllcrinin 
morfolojik ve morfonıetrik ö7..ellikleri ıcspit edildi 
Stercoıııikroskop Ç i 7.i1ıı ayn:ısından demeıierin 
diyagramları çizildi. Sinirlerdeki demcıler sayıldıklllu 

sonra mikronıetre ile demet çapları ölçüldü. Sinir 
dcmeı lerinin şekilleri ıanmnıcn yuva rluk olm,ıdığındm ı 

d:ıha doğru bilgi vermesi açıs ııı d.ın demeıierin bir y;ııay 
I'e birde dikey çapları ölçülmüştü r. Deıneı çapları bi rim 
olamk ölçiilmüş, daha sonnı nıilimeıreye çenilınişıir ( I 
bi rim oc().OO25 mm , 80 bii}iitnıe). 

Araşt ırmada bilinen anatomik 
yanıııda subgros ineelemcler 
sıeroomikroskop kullmı ılmışllr . 

U ulgulıı r 

discksiyon aleıleri 

için SMZ - 10 

Çalışmamızda elde edilen bulgul~rı morfolojik ve 
morfomeırik bulgul:ır şeklinde ;ıyırmOlk değerlendirmck 

mümkündür. 

A.Morfolojik Bulgular: 
rlexııs brochialis. mcdıılla SpilHılis'in intumescenıia 

ccrvicalis' ten çıkan C~ . C6.C
"

C8. Th ı ve TH;'nin rami 
ventrales'j tarafından şckillcndirilıncktcdir. C~ I'C 
Th;'ni nplcxııs braehialis'e katkısı direk olnı~yıp birer 
bağlantı kolu vasıtasıyla olmaktadır . Plexus'üll 
oluşumuna katılan ranıi ventmles'in enine sinir 

kesitlerindcki demeı ~'apılannıası :ıit divagramlar $ekil 
i 'de vcrilmcktedir. 

Plexus'(iıı eran ia)'inden çık:ın n. snprasc:ıp ılari s. 

C ~ 'in caııdal vc C~' nll1 cranial liIlerin oluşturduğu ol1:ık 
gövdenin eranial'inden n. . suprascapul;ıris re 
eaudal'inden LL. subscapularis oluşur . Bu ol1ak gövdenin 
eaudoınediaJ'den önce n.phrenicııs· a . daha soııra 

distal'deııde C; ye bir bağlantı kolu vc medial 'dcn 
n.axi!1aris'c bir kol vcrmekıedir. N. axillaris , plexus'ün 
ortasmdan çıkar Ye esasını C6 'nııı eaudal ve Cı ' ni n 
emnial lincrinee oluşıurıılur. C· ·nin caud:ı! liIlcrinden 
sımyla n. nıcdi;ınus. phrenicus. r:ıdialis. laı i ssimus dorsi 
vc ıercıis major 'a kollar verilmekıedir. C;' ni eaudal I'e 
Cı ' in cranial çıkan linerin oluşturduğu gÖl'denin 
cranial'inden n . tereıis ın~jor i'c caııdal"inden Il . 

laıissinıus dorsi oluşmaktadı r Plc."ııs'iin al1. humeri 
düzeyine k;ıdar çıkardığı sinirlcrindcn alın:ın enine sinir 
kesiılerindeki sinir demeıierinin stcroomikroskop çizim 
aynasından alınmı diyagramları Şckil 2'dc I·C demet sayı 
ve çapları Tablo 2'dc I'crilnıektedir. 

N.radialis. Cı ' nin eaııda!. C8'in I'e Th ı ' i n eranial 
linerindcn oluşur. Sinir nrt.lııımeri ' nin hemen 
l'clıır~I ' lnde b:ıc:ıgın me<hal ' ınden m. ıriccps brachii ' nin 
eapuı Illedialis'j içersinden capuı Imenıle ahına .\'lıni 
:ıb.1ca~ın latcmJ"inc geçer (Kesit 29). Sini rden. bu geçiş 
esnasınd:ı nı . ırieeps brnehii'nin üçb<ışına I'e ekleme 
kiiçlik demeıierden oluşan kollar vermekıedir. Corpus 
huıııcri düzeyinde sinirden n. euıanel1S anıeb'aehii 

latcralis'i oluşıuran küçük demetlcr ayrılır (Kesit 3! .34). 
Sinir'in devam eden gövdesi an. clIbiti dli7.erindc tüm 
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o o O 
Kesit . ı Kes.it: 2 Keı.it : 3 Kes.i t :1c K e,>it :5 

o O o O O 
Ke,>it : 6 Ke!oit:7 Kesi f; tt Ke<;it ,9 Kesit : l0 

QO 
Kesıt : 11 l<esit : 12 Kesi 1:13 Kuit , ]4 

O'tDoc 
Kesit : 15 Kes.iUt> Kesit :17 

o o 
Kesit : Hı Ke<;if : 19 

Şekil I : Tavşanlarda Plexus brııehialis'in oluşumuna katılau rami \"enlralcs'deki sinir demeıIerini n h:2:.:l0 oo)iilmedc 
stcromikroskop çizim aynasından alınmış diyagramları 

e: .. ıensor kasl arı inen'e eden sinir demeıI e ri ni verirler 
(Kesit 33). N. medianııs Cı'nin medial ye Ca "e Th ı 'in 

o[usıurdu~u gövdenin medial lineri nce şek illendirilir. N. 
eubi ıi düzeyine kadar ona p.1 ral cı olnrnk gider. Bu 
sinir' in medinl ' inden n. museulocUlnneus çıktıkwn sonm 
m. biceps brachii 'nin düzeyinde pro."inıal ve distn] kas 
koııarı vermektedir.Median sini rden art. humeri I'C 

corpus humeri düzeyinde alınan kesiııe (Kesi t 35.36) 
sinir demetlerinin aynı büyükliiktc olmndıklnrı gönlWr. 
Sinirden nrt, cubiı i düzeyinde küçük demeıler hııtinde 

10 

Oexor kaslam kollar vermektedir (Kes; ı 37). Devam eden 
daha büyük demetler (Kesit 38. arteria vc ı'cmı mediana 
eşl i~i ndc) antcbmchium 'un distali 'i ne kadar devam eder. 
Sinir son kollarını art. cubiti düzeyi nde vermektedir 
(Kesiı 39). N. ulnaris, Th ı ' in caudal ve Tlı~'in cranial 
linerince oluşturulur. Art, humeri düzeyinde alınan 

kesiııe (Kesit 40) demeı büyüklükleri farklıdır. 
Hıımerus'un proximal ı /3 'de sın ırın caııdomedial ' indek i 

küçük demeıler n cuıa neus anıcbrachii caudalis'i 
ohışl1llıkıadır (Kesit ~ I). 
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Si ni rin devam eden gövdesi an. eubiıi' nin 1-2 elli 
dors .. ıl ' inde ve cklenı düzeyinde fle:-:or k.1slara verdiği 

kollardan dolayı dcWşiklik meydana gelmekıedir (Kesit 
~2 . ~3 ) . An. Cubiti 'den sonra sinirden, antclmıchium'tın 
onası dfizCyindc "C an. carpi dü7.c~'i nde alınan kesiıierde 

demelierin farklı büyüklükte oldugu gözlendi (Kesit ..... 
45, " 6). Plexus'ün eaudal'i nden Cs vc Th ı 'in caudal "e 
Th ı 'in eranial liflerince oluşturulmakL1dır. N . ııln,ıris. 

T IL ı' in cam.hı! ve Th:'niu cı"ııi"ı liflcrim;:c 
şcki ıı e ndiri l ıııekıedir. Plexus' ün eauda!"inden Cs "c 
Th ı ' in lineri nden olu~1ıı n. pecıoralis çıkar. N. 
ımıscu locuıaneu s' ta n . nıedianus·un Illedial'inden çıkar. 

PJe.,\us·len art. hııme ri ' n in dist<11 'i ne de\ 'am eden 
n.radialis, n. medianus \ 'c n. uInaris sinirleri 
uzantılarınca birçok sinir kolu "ermektedirler. Bu (iç 
sinirin fark l ı dtı7.c~'icrindcn alınaıı kesitlerdeki sinir 
demelierinin sleroıııikroskop 'un çizim aynasından çizilen 
diyagramlıırı Şekil 3'dc ve demet sa~' ı , 'e çapları Tablo 
)'dc \"erilmekıedir 

Yapılan enine si nir kcsitlerindc sinir demeıierinin , 

fark lı si nir kesiı l e ri . a~'nı sin irin farklı kesiıleri \"(~ a~'11I 

kesitteki demcılerin aynı bü~iikıük ve sa~' ıda olımıması 
nıiimkl1ndür. 

Ku i t : 20 

o O 
Kuil : 21 

o 
O 

i(~5it : 2S 

B. Morfomctrik Bulgular: TavŞo.1nlarda plexus 
brnehialis' in Oluşumuna katılan rami \'cntrales ve 
plexus'ıen çıkan sin irlerden alınan eni ne sinir 
kesitlerindeki sinir demeı i erin i n say ı I'C çapları Tablo ı. 
2 ve ]"de verilmekledir. 
Tablo i 'de gOrfıldü~O gibi lav~1nlardıı ple.'\us brachia1is 
oluşumuna katı lan en bii)i1k çaplı demIler C;'de (1.25 x 
1.00 mm), C. (1.20 x 1.1 5 mm) ve Thı (0.95 x 1.05 
nını)'dc bulunmuştur. Pl C."us"tnı oh ı şu muıı,ı katılan 
ranıh'e ntrales ' deki demct çapları ple:»us' un gö\"desinden 
çıka n sini~ıcrdeki demet çaplarından daim bii~'ük olarak 
ölçüldiL PIe,'\IıS brııehiali s' in oluşumuna kaliJan rami 
\'cnırales"deki deıııeı çapları ortalama olarak plexuS'lelı 
ayrıinn sinirlerden daha b[J~1.ik olmasına mgınen demet 
S.1~'I SI bak ı mmdan bunun bunun tcrsi bir durum onaya 
ç ı kmaktııdır (P< 0.0(1). Ymıi. rami "cntrales 'de deıııet 

sa~' ISI a7. fakat deıııet ça pı bll~ilkken . plexus' ıcn çıkan 

si nirlerdc demet S;t~" S t daha fa.da fakaı demct çapı kilçOk 
ohırak buırııımuşıur. Sinirler. , ıyn ı bii~'ük 1ii kte ye ;ı"nı 

S;tnda demetıen olu şmamakt ,ıdır 

. Oç si nirdc di stııl' e dognı 1ll'~1nI1ll1arınca birçok sınır 
kolu \wmektedir, Si nırlerdck i sinir demeıien distilre 
uZ.1ll lıl arınca S.1~·ISI artarken çapları küçiilmekıed ir. 

o O 
Kuil 22 Kuil : B 

0cf!) O 
Ku i! : 2 8 

Şekil 2:Tav~1nlardn ple,'\us brnehialis'len çıkan ]).17.1 sinl rlcrdcn a lı nan kesitierin sıercomikroskoptan hhlO 
bli)1itnıede çizim nynasından alınan diyagramları 
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Kes.it : 29 Kes it :30 Kes.it : 31 

o 
Ke.si LU Kes it :.) 3 Kesit : 34 

0 0 
cxs 00o 

Kesit :3S Kesit : 36 Kesit : 37 Kesit': 38 

I~K::'::'~i:t:' =l=9=::::;:::::K::'~'.:.i :.-t::, 4~O,--_~K~.-,,~ic.t::, 4~1,-___ ~K e s i t: 4,,1'---_ __ ~ 

Kesit : lı3 Kesit : lılı Kesit: 4S Kesit: lıl: 

Şekil 3. Tavşanlarda N.radialis. N. media nus YC N. ıılnnris ' ıen alınan kcsitlerin slcromikroskop çizim aynasından 
2xhlO bOylilınede çizilcn diyagramları 
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Tablo i. Tavşanlarda plexııs brachialis"in olu$umun.1 kalllan rami vemrales'deki ol"lalal1la demet sa~' 1 ve çapl arı 

i S;n;, Ik"" S;,;, Ik"" Ç,pl'" 
Sayısı i ~ikey ça~;ı; y~ıay 

c. ~ 

K,,;, 

c, 
1 

i 

c. 
K,,;, " 

Th, 

U:' JBLt:: 

Tnblo 2: Ta"şanlnrda P1eX\lS brach ialis'ıcn çıkmı bazı si nirlcrdcki ortalama sınir dcmcılcri S.1~ i "c çapları 

Sinirin Ad> Kesiı No Sinir Si nir [)emeı f,'apl:ırı (mm) 
Dctlıct Dikc~' çap Yatay çap 
Sa"ısı X S;i; X S;i; 

Nervus Kesit ıo i u.63 0.07 0.30 0.03 
Supr:ısc.ıpul.ıris Kcsit ıı 1 0 . ı6 0.02 0 . 2.ı 0,01 

Neıvus Kesit 22 i OA3 0.03 0.35 0.06 
Sııbscapııl.ıri s Kesit ı3 1 OA2 ON O . 3~ 0.06 
Ncrvus Kesit 24 i 0.61 0.06 0.55 O.OC> 
A.~i1Iaris Kesit ı5 1 0.27 O.OJ o.ıx O OJ N,,,,,, Kesit 26 i 0.28 0.02 0.28 0.03 
Teretis Ma 'or Kesit ı1 1 o. ı.ı o .oı o. ı.ı o. oı 

N . taı i ssimus Dorsi Kesit 28 i 0.2? 0.03 0.28 0.03 
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Tablo 3, TavŞo1nlarda n.mdialis. n.medianus ve n. ulnaris'in farklı düzeylerinde alınan sinir kesitlerinde ortalama 
demet $.1yl \'e çaplan 

Sini~ Ad ı Kes iı No Si ni r Sini r Demet Çapları (mm) 
Demet Dikey Çap Ya ıa~' Çap 
Sayı s ı X 

Kesiı 29 ı l. i 3 
Nervus Kesit 30 3 0.5-1 
R.1dialis Kesiı) l 9 0.35 

Kesiı32 2 0.25 
Kesit 33 ; 0.3 1 
Kesi ı ) -I 3 0. 20 
Kesit 35 ı O.9R 
Kesiı36 2 0.6 1 

Nervus Kesit 37 3 OAO 
Medianus Kesit 38 5 0.24 

Kesit 39 8 0.20 
Kesiı ·lO ı 0.72 
Kesit -ii 2 0.76 

Nervus Kesi l .l2 j U.33 
Utna ris Kesil.l3 2 0.3R 

Kesil.l4 2 0.32 
Kesit -15 j 0. 18 
Kesit -16 2 0 .23 

T1I 111~miı " e Sonuç 

Weisborth (9) \avşmı!arda (Üryeıolııgıı s eıın i cıılııs) 

plcXIlS brııeh i alis'in C~. C~.C6;C7 .Cs ve Th ı Aslnn (2) 
CS,C6-C" C., \'c Th ı ' in flmıi \'enlmles'i ta rarından 
o l uşt ıı nıldug,lIl 11 be l innekıedi r . Araştı rı 1l<l mll.da 

tn\,ş;Iıı I ;ır1ıı ple.-..:us braehi al is ' ini n C~,C6.Cı .C~. Th) \'e 
Rh: ' nin raıııi \'cn ım l cs'i ıamfı ndan olu ştıını ldu~ıı tespit 
edildi. Litcrattlrdc belirtilen Cı' On ka t k ı s ı tespit 
edi lcmc ıııck le beraber Th2 'dcn bir bağlantı ko lu tespit 
cd i l mişt i r. 

Supmsenpıı lar si nir ple.-..:us'ün önii ndcn çıka r \ 'e 
esasını C6 oluşturur. Bir veya daha fazla subseapu l ;ır sini r 
sıı praseapu l a r si niri n eaudal' indeıı çıka r "e C6 vc C-' nin 
raıni \'en ı r:ılcs ' i tarafından o l uşur (9). Araştırmada 
suprascapula r sinir plexııs'uıı c r:ınial ' inden C,' i ıı eaudal 
yc C6'lUn emnıa ! demeıieri nden oluş<1n ortak gövdenin 
cranial demtleri ilc beıucrl ik taşıırı.ık la bir l ikıe 

subscapıı l ar sinir oluşumun:ı C;'nin katılımının ol nı:ıdlı11 

5.ıptand l . 
Geııiş olan axil la r sinir sııbscapu lar sinirin eaııd.ıl' i nde 

uzmın " Cı 'den dogar, m. deltoideııs ve tercs ın iııor"u 

innen'c ederek trieeps'i n eapU! longum'unun \'cntral"ine 
uZ<ınır. A-..:illar sinire aiı litcratilr (9) bi lgilerine parnlc ıı ik 

arzeden bulgular elde ed ilm i şti r. Fakat axil lar sini ri n 
C6'nın cmıd.ıl vc Cı' ni n eranial linerince 

oluşıunıl nı.ıktad ır. P lexııs' t cn çıkan küçiik sini rler 
n . l ıııisiınu s dorsi vcn.tcresnıajor axi llM si nirin orjini 
yok ı nında plcxus' ı en ayrı lı r . Sık lık la n.ıcrctis nınjor 
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S.-..: X Sx 
0.09 0 .78 0.06 
0 . 10 OA7 0.08 
U.O-l 0.27 0.0 1 
0.05 0.30 0.0 1 
0.02 0.30 0.0 1 
0.0 1 0. 16 0.0 1 
0.07 0.90 0.0 1 
0,05 0.54 0.ü7 
0.05 0.36 0.04 
0.0 1 0.24 0.02 
0.0 1 0 . 18 0 .0 1 
O.OS tl.M 0.01 
0.05 O.5S 0 ,03 

0.01 O.3U 0.02 
U.05 0.30 0 .02 
0.02 0.32 0.03 
0.0 1 0 . 19 0.02 
0.03 0 ,21 0 ,03 

n .ax iıı a riste·ıen çıkar (9). Bu ik i si nir çalışmanıızda 

C-'nin eaudolaternl lineri \ 'e C8 'i n eraniolate ral 
demcılerinin oluşturdugu on ak gövdeni n caudal'i ndcn 
n . l :ııisilllus dorsi. eranial"i nden n . ıe re ı is majo'-un 
çıktıgı gözlendi. Bnnuıı l a birlikte literatti r bi lgi lcri (9) 
ilc bulgularımız belirgi n bir p<ırale ll ik anetmekıedi r . 

Plesus'un en gen iş siniri olan n. r:ıd i a l i s C: ve C8 ' in 
wlIlial line ri ye Th ı'i n dorSo1! lineri nin birlcşmesi ~'ie 

şek i ııcnm i şti r. Kol utl latcm l ~'ii zii nün ve exllc ıı so r 

kos l orııı ııı itl er\'ns~'o tl u ndan sornıııhıdu r. Sinirin en 
geniş kolu eıı ı .ıneal ko l dıı r (9). Ça hş ııı:ı nıızda sini rin 
esasını C, ' in erani:.1 li ncrinee ohı~nıakla birlikte 
Cı 'ııin eaııdo!;ı tera l \ 'e Th ı 'in erania l demetleride sin ir in 
ohışunıuna kmılmakwdır. Sinirin corpus hııme ri 

düzeyinde n.eutaneus antebmehi i Imeralis kolunu verir 
\'c si ııi ri n devam eden kısmı a nıebrııch i u nı craniola ıera l 
extensor kasl;ırını inerl'e eder. Si ni r art. humerinin 
hemen \'e nımJ'inde m. ı riceps braehii'nin capu ı mediale 
:ıras ından l :ı terııl"e çıka rken k,ısın üç başına üç ince kol 
\'crir (9). Bu dımını bulgulnrı mızla ben7..crl ik 
taşı mıık ıııdır. Fak.ıı C-' nin eranial ki ne rinin dcgil 
cmıdııı lineri. Th i ' in ise craııial lineri ni n kaııldıgı tespit 
edildi. KOçük muscular cu l aııcal sinir C6 \'e C· ceryic .. 1 
sinirlerden çıkar. biceps'e girer ve radial sinire yüzlek 
geçer. Baeagın eraııia l ate ral derisi ni inerye eder (9). 
Aynı bulgu!:ır ço lı şnıanıızda tespit edilmiştir. C ı . C. ve 
Th ı 'in \'en tml böliimleri önkolun nıcdia l 'i nde craııial'de 

n. mediıınus ' u , doha eaudııldc n. u lnaris'i şeki ll endirir 

ve ön kolun nc.-..:or ' l :ırına yc derisine dağılır (9). 
Bulgu l a rıl111? l itcrııtür bilgileri ilc pıı mtc l lik a rt.etmckle 
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bembcr Cı , C, , Thı ' in ınedial lifleri n. ıncd ianus'u , 
Thı'in caudal Th:'nin emnial liner; ise n.ul naris·i 
oluşmaktadı r. N, pectomlis Cı , Ci ve n, ' in Iatenı l 

demeıIerinden oluşmaktadı r. 
Yapı lan literatür tammalannda l.ıv$o1nl:ırın 

(or)'etolagus euniculus) ple."ı:us bmehialis'i Ol uşıııııun;ı 

katı lmı mmi "enımlcs'deki ve plc.xııs' ten çıkan 
sinirlerdeki denıet ç.1p ı'e s"yıl a rı ilzerine beıı7.cr bir 
ar:ışı ı rm:ı)'a r.ıslla naınad l C;lndaıı ç.,hşm:ııııızı n 

morroıııeırik bu lgul a rı nı lartı ş l1l;ık l;ın yoksunu:!.. 
Sonuç ol arıık ta\'$o1 nla rdıı plc.xus bmchiıı li s 'i n gerek 

ıııorfol oj ik gerekse morfo ıııcırı k ~'ap ı s ı dcı:ıyl ı ohırak 
i ııeel enın iştir, ça lı ş ıııada elde eıti gimiz bulgular hem 
ne ııroşi ru rj i hemde benzer ça lışmalara katkıs ıııııı olma s ını 
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