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Anatomit Studies on the Medulla Spinn lis or the Angora Goat (Exclusing the Coccygeal Segmentis) 

SummarJ' : LLL this sınd)' 15 ımıiı·c Angorn go.ats sold in Ihe isımıbıı1 region, lI"ere ııscd. In gO.1lS ıhl' spiııul llCf\'Cl) on ıhe C011U5 
ıııcdullaris nı the leı'cl of ıh e 21h nııd 3rd s.lcrnl vertelını were obscn"l!d their intm duml Il'nglıı nnd extrndurnl Icngıh begining 
froın the 4 ond L .. rl:j;l~'Cıil'cly it WllS Obst:rI'L>d thnı ıhe crmıiııl mıgle nı the poinı where the mdix uonıalis lcave! ; the ıııedııllıı 
spinatis and where Ihe duramnıer bone into the mednlln spinıılis iııerense towms thc rudi); dorsulis. hı measuring Ihc segments it 
\vas also obscrl'ed Ihat the smailesı segment outside ıhe conus ııı L>dlılllıris oflhe medıılla spinalis ""us 12. i nun ",ith Tı Dnd 10 ının 
\\~ıh ı.... l1ıe rooı lengıh of CI 1\"i1S fouml ıo he 13.4 111111 and nıso iı W8.~ ıhc 100lgL"Stone Aıt the spinol gmıglioııs of ıhe olhcr 
rcııions wcre foıınd to be inslı1c oflhe ı.;.ııw l is I'cnctmılıs with thc e:>:o:pll011 of Ihe spiımı gmlgliOlls of ıhe canalis I"encbmlis wıth 
e:-;ception orthe spinııl g.ınghoııs of ıhe i sı ı'ertabm ,er'·ı(ııl i.~ mıy the (,ıh I'crıelım hııııh.11ls whieh :ı rc Ibund outside thc cnmıl ıs 
vertebralis. 

Otet : Bu çahşnu.dn ISI.11lhul hOl~csınık:n ıkıım :ılnutll i.~ ntleı ~crli ıillıl.. ı.:ı:çi~i ı.:ullmnldı . Keçilertıc conus mednll:ırisi n 
oı~:-;i"nin 2. ve 3 .s,ıcrlıl I'enebmlnr nmsmd" ~L"T ıı ıuığı. sllIlıııl ~ I ntrtcrin inımdıırnllı7.lınhl~ulııın L.dmı. eı;;lnıdlı1"i11 ıızı.ınhığunnn L~ 
ıleıı iıiburcıı ılcroı.:cli olamk nrmgı tespit edildi. Spinnl sinirlerin mdiı;; don.ılis·krinin ım.>dnllıı s]ıimılis'den çıkışmda I'ı; 

dummeteri yeldigi yerde crnniııl yönde yn]llık lıın nçının enmilirdeli enııdal'dcki mdiı;; dors.1lis' lcre gidildikçe hiıyi~dnğ(j gön1ldn. 
Seglııelll1l7.lıl1ll1klorınlıı ölçanlande medıılln spinnlisin conns mC<ıullııris'in dı~mdn knlon en klS,l segment in 1:ı . 1 InHl ilc Tı I' ı:: 

1 0. lıun ile 1.06 oldugn helirlendi. Kök ııztınhı~umın 13.4 nun ilc Cı de en uzun olduğu tespit L'<Iildi. Birinci ı'ertelıra ccn'icıı li s ik 6. 
ı"ertcbm hımb.ıli s nra~)tldııki gnnglioıı spinnknin wmılis I'cnchmlis dışında uigcr hOlgt.'<Icki gmılion spinnh:k"Tilı is.:: cnıwlis 
l'crtcbra1is'in içinde otdugıı tcspit edihııiştir. . 

Giriş 

Medulla spi nal is ılzerinde ~'apı lan "natomik 
çall$lmılıır 19. yüzyılın son ~';ır!sından itib.ı ren bi rçOk 
:ın;ı tomisı"in ilgisini çekmiş. inSM\ . m. Sığır. köpek. kedi 
ve koyun hakkında "~'nııtılı bilgiler ort"ya konulmuştur 
(1.3A.5.7) . Bu ko ıı ud:ı keçi üzerinde yapılm ı ş :ı~' rın\llı 

bir çahşm"yn rııstl"ııılmamışur. OpcrıısyanlM için 
anesı ez; y"pılac"k bölgedeki sinirlerin köklerinin .çık ış 
yeride önem ı:ışı m:ıktadır (6). 

Medulla spina1is. prcnmal h:ıyatın ilk dönemleri nde 
kuyrnk ucuna kadar uzanır (3.9) Medulla spinalis 'i n 
sonu koni şeklindc bir uç olarak giııikçe sivri leşir "e 
conus meduIIMis 'j şekillendirir ( 10). prcn:ııa l "e 
posımııal gclişim esnasında columna "enebmlis medulla 
spinalis'e oranın dahn hızlı bii~ii r. bu durtını medulla 
spinal is'in colunına vertcbralis 'e göre kısallm'ı s ı 

(ascensus medull:ı spinalis) sonucu. segmenllerin 
belirgin bir şekilde erania!'e k"ymas ı ilc sonuç l :tııır 
(2A.8,9), 

Medull" spinal is' in topografisi köpckte (U), m "C 
slğırd.1 (3.4), kedi. domuz "e ins..1nda (3), koyunda (3.7) 
incelenmişti r . Medttlla spinalis'in segmentlerinin 
uzunlukları ilc spinal sinirlerin kök bölgesi ve kökler 
arası uzunlukla rı köpckıe (I), ko)"unlard.1 (7). kedi I'e 
maymun IOrlerinde (10'11) merkeptc (5.8.9). 

Ti fi ik keçisi üzerinde yapılan bu çahşma ile medulla 
spi nalis'c a iı anmomik yapının "e b.1Z1 ölçümsel 
değerlerin bu ırkta ayrıntılı olarak konulm:ıs ı 

amaçlıınmışıır. 

i\1ıı I C1"~' ıll \'c Mctod 

Calışmadn 15 adet tiftik keçisi kullanıldı. H:ı~"\'an lar 
%IO'luk klo ralhydmı SOlusyonu ilc ancsıezi}'e alındıktan 
sonra bir enzisyonla A.carOlis conımunis açılamk 

d:tmam bir kanül yerl eştirildi ye ha~"\'anlarııı knııı 
boşahıldı aynı d.1m:ırd:ın % 1O'lıık formol solu~'onu 

"erilerek tespit edilen hit~"\':ınl:ır formül hal1lZUnl1 
bımkıldı . Araştırmanın birinci bölümünde columna 
I'e rtcbralis'in çevresindeki ~lımu$<1k doku!:ır 
tcmizlendikten sonr:! \'cnebraların arcus dorsalis'lerini 
kesmede kola~'hk 5.1SI:ımak için %30'hık HCl 
solusyonunda 2-3 gOn bekletildl. D:ıha sonra makas vc 
testere yardımı ilc arcııs dors.1lisler kesilerek kaldırıldı . 

Dur:ımater spinalis bit iş ~'eri ve ganglion spinalele riı\ 
lokali7.as:.onu ıespit edi ldi. Bir kompas yardımıyla her 
segnıcıılin u7.uııhl~u , ayrıca ma radicul:ıria'larlıı 

medıılla spina1is'den çık ı ş , ·t duramateri dcldikleri 
yerdeki açılar ölçüldıl . Radh dorsalislerin medulla 
spinalis ile duram:ıleri deldikleri yere kad.'lr olan intm 
dural uzunluk ilc dummaterden çıktıkları ve fommeıı 



V.Y.O. V .... Fak.Dcrı. , 199~. 6(1-!)U-tIO 

inıervenebrale 'ye kadar olan c-x tradunıl uwnluklar şekil 
i 'de görüldüğü şekilde ölÇÜidi\. 

Bu l guııır 

Keçilerde meduııa spirıa li s' in, nıedulla obloııg.ııa'nın 
taudalinden smır göstermeksirjn başl adı&!, 2. \'e 3. 
sacral \-encbralar arasındı soıı l:umn w nus meduııaris'in 
apexinden caudale do~ru filıım terminale olarak uzaııdı&ı 
gözlenmiştir. 

Medulla spinalis' in ~gınentJcrinin her bölgede 
fark lı lıklar gösterdi&i, segmentlerin kendileri ile ay nı 
sayı d;ıki venebralara göre konumunun Imzı bölgelerde 
crania le bazen de candale C ı segmentinin condylus 
ocdpi talis ile atlasm emnial I13'ii ar;ısında. Cı 'ııin 
:ıllıls ın caııdal 213 ile axisin emnial bölümu arasına 

yerleşti&i gözlendi, yine C) segmentinin M.; is·in caud.ıl 

213'11 ile 3.\·enebm cervicalis'in eranial 1l3'u a rasında 

bulunduğu C4 segmentinin de 113 oranmd.1 emni;ıle 
kaydığı görülmuştur ve buradmı çı kan " .radi;>; dorsalis 'in 
her biri rer fila radiculariadan olu$<ln 2 kök olarak 
çıktıııı belirlenmiştir (Şek il 2 a) . C~ segmentinden sonra 
C. 'e kadar craniale karmailin önemsiı oldu&u Cı de ise 
segmenlin 7.\'en OOra ccr"ic.,Hs'i ıı <:audal yarımı ilc 
I.thoracal vertebra nın emniali arasında yerıeştiği dikka ti 
çeknıiştir. 

Tı segmentinin 7. vertebra ccrviealisin eaudal yMınıl 
ile Uhoracal \'ertebra nı n eraniali amsında yerleşıi&i 
bundan sonraki segmentlerde ise Tı segmentine kadar 
eraniale kaymamn caudale gittikçe az.ıldı&ı gö:7Jenmiştir . 
Tı segmentinden sonra segmentlerin c.ıudale do~ru 
önenlSi:;: bir kayma gösterdiği görülnı liştii r, Tt. nııı rndix 
dors.ı li sinin herbirinde 3 adet nıa radicıılaria bulunan ~ 
grup halinde çıktı~ tespit edilen bulgulnr arasındadır. 

i ntunıcseentia cc ,vicıı l is' in 5. ccrvieııl \'enebrad.ın 
ham bir genişleme ile b.ışlayıp <:aııdalde 3 t horae:ıl 

vertebm 'ya kadar devam eUiği gözlendi. 
Lumbal bölgedeki L ı segmentinin I. \'ertebra 

lumbalis!n eaudal 213 '0 ile 2.\'cnebra lumbalisin erııııial 
113' 0 arasında ye ra l dı&ı, L: ve çok az da olasa Lı 
segıııen tlerininde emıdal'e doAru hafif bi r ka~' nıa 
göstersede yine segmentıerin büyük bir kısmının 

kendi leri ile aynı 5<1)'ıd.1ki \'enebraların içinde 
bulundukl.ın görülmOştilr. '-' segmentinin 5. "en ebra 
luınbalis'in COrptısunun eraıı ıa l yanını hiıasınd.1 oldu ııu 
saptılnmıştır. Intıımesccntia hı mb.ı1is'in ise i ı. \'enebra 
thoraciea hiıasından başladıgı ~ . Imzcn 5.venebra 
lunıbalis hiıasında sona erdigi belirlendi. 

Saeral sinirlerin segment lerinin ise dikkati çekecek 
derecede eraniııl'e kaydıkları gö7leıııniştir. 1..2 .. 3.. .... 
saernl segmentlerin , 'e mdis dors.ılis lerinin 6. vertebm 
lıııııb.1lisilı c.1l1da1i ve ilk 5<ıeml oımının erani~l I /J'Ü 
ar.ısınd;ı yerleşt igi 5<lptmıııııştır. 

Çalışmadaki di&cr bulgUIM ise şöy l e sı mlannınkıadır. 

i 'den 8. 'ye kadar olan eervieal sini rler ile ilk .. tlıome;!1 
sinirlerin radix dorsalislerin nın radieularinlarının 5<ıeml 
bölge hariç diger sinir liflerine göre 1·1.5 misli d.1ha 
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kalın \'e kuvvetli olduııu gö7lenmiştir. Thoraeal bölgenin 
sonu ve lumlml bölgede radLx dor5<1lislerin sinir linerinin 
çok ince ve narin yapıd;ı oldıı&u, 5<leral bölgede ise sinir 
linerinin (filaradieulariaların) tekrar belirgin bir 
kalınla şmn gösterd i&i gOnllmüştür. 

Spinnl sinirlerin radix dors:ılislerinin medulla 
spinalisden çıkış yerle ri ve dıım ınateri deldikleri 
yerlerdeki ölClliklcr ve açı lar incclendi&inde şu bulgular 
tespit edilmistir. ı. vertebra ccl'\ · icıılis ile 6. \'ertebra 
lunıb.1Iis'e kadar olan bölgede mdis dorsalislerin fila 
radieularialarının medıı lla spinalisden 9O"'ye ~'akın bir 
açı ile ve tra ll$\'ersal bir ~'i rle ç ıktık l arı bund,ın dola yı 
eanalis venebra lis içindeki seyi rleri )'.ı da intradural 
uzunluklarının kısa olduğu bunun bir sonucu olamk 
mdis dorsııHslcr ıızeri ndek i ganglion spinnlelerin eanalis 
\'ertcbralisin dışında for inıel'\'enebmle laterale içinde 
olduğu. 6.vertebra lunılml is'dcn "enebm Sol eralisin 
sonuna knd.ır ola n bölgedeki sinirlerin r~dj.'o( 

dors.ılislerinin sinir linerinin ise eaud.1l'e do&ru çok dar 
.ıÇı yaparak çıktıkla rı ve hemen hemen ıııedıılla 

spinalis'e p.ıralel bir seyir gösterd ikleri. dolayısıyle 

l1ıedulla spi lı.ıHs'elen çıkı ş yerleri ile for. imeT\'ertebrale 
laterale amsınd.ıki ıuesafelerinin ~'ada i ıııradural 
uzunluklarını n d.1ha fa zla oldugu bunun sonucu bu 
bölgeGeki ganglion spinalelcrin cıın.ılis vertcbra lis 'in 
içinde bUIUlıdukları gözlenmiştir. 

Ganglion spinalc!erin büyüklOklerinin C) den Tı'e 
kl1d:ır olan bölgede diğer bölgelere göre daha b(j~'(lk 

olduğu gözlenmiştir. 
Üzeri nde çıılışılan hayva nlMill besi dunun ıı ııa göre 

ıııiktarı degişmek üzere s.1eral bölgede daha belirgin 
olarnk göze çarpan duranımer ılc I'ertebra arasında y.ıl!: 
tab.1kıısl görülmuştür. 

Medıı ll.ı spin.ı li s segment uzuntukları yönunden 
i ncclendi~inde CCT\'ical bölgede C;. Cı \"C C. 
segn1(~ nıl erinin diger segıııe ntlerden daha liZilll olduğu 
gözlendi. Cerı.'ieııl bölgenin en kı s.ı segment inin 13,2 
mnı ile C. "e ccT\'ie.ı1 bölge ilc nıed ıı lla spinnlisin en 
uzun segmentinin 29.8 mm ile Cı oldu&u görüldü. 
Thoıııeal bölge segmentleri il in en kl5<1S1 12, 1 ile Tı en 
uzunuııun ise 22 .7 mnı iLC TiL seg ııı en ti oldugu tespit 
edildi. Di&er thoracal segmentlerin uzun l ukları birbirine 
yakın degerierde 13.9 Iıım-20 . 3 mm arasında ölçfildü. L ı 
segmenti luıııb.ı l bölgenin en uzun segment i olarak 21.9 
mm tespit edildi. Bu uzunlu&ıın L ı segmentinden sonm 
giderek ar.aldıi!:ı l't '-' da 10.6 nlll1'ye kadar dOşlui!:O 
gönlldü. Tablo I'eie de görüldügü gibı iiliııı durnl 
uzunluklarm 4 segmentinden i t ib.ıren beli rgin bir anış 
gösterd igi dikkati çekmiştir, 

Her segmenlin kök bölgesi uıumığuna b.1klldığl 
2.1l1lan en bü}ük değer 13A mm ile Ci segmentinde 
ölçüldü. Thorneal bölgede birbirine çok yakın olan bu 
değerlcrin (5.6 mın - 6.8 mm) Lı den itibllfen kademeli 
olMak azald ı&ı gOrulmüştür. C,-ün mdi.x dOrs.1 iıs 3. 
eeT\'ieal I'crtebranın e<ıudal I O'Ü ilc 4. vertebra 
ccr\'icalis'in enıniııl ı ıninden J"er adet fiili 
mdieulariad.1n oluşmuş 3 gnıp hal inde fommen 
inıel'\'cnOOral e ıateral~'e gırdigi tespit edilmiştir. 
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7.eervic<tl spiıl(ıl sinirin radb: dorsalisiain I~O° !ık bir 
nçıyın çıktığı, 70° lik açı~'la durcumııer "e for. 
inıerveneb rııl e'yc girdiği tespit edi l mişI ir. Bu değer l erin 

mcduıı a spinalisin eraniatinden ca ııdale doğnı giııikçe 

köklerin çıkış yerinin eranıalindeki açıııın daha nnıığı 

eaudale yönelik açınm ise daraldığı dikkati çekmişıir. Bu 
durum s.1eral bölgedeki mdi:.: dorsalisler üzerinde 
belirgin bir şekilde gözlenmiş radi.\; dorsalislcrin 
eranialindeki açılnnn 180° ye yaklaşırken bu köklerin 
cnudalindeki açıhum ise çok daralarak 15° ~'c kadar 
düştüğü gözlenmiştir. Kök bölgesi uzunlukları ilc 
scgmenl uzunluklarının değerleri karşılaştırıldığındn bu 
değerlerin bazen kök nzunhığundaki 1-2 ının lik bir 
kıs.11maıun dışında eşi t oldukları gözlenmiştiL (Şekil : 

2b). 

ı 

4 

Şekil i Medtılla spinal is 
ölçümlerin şemaıik görünümü 

ıı Segment uzıınlu~, 
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2) Kök bölgesi uzunluğu. 
3) İnt raduraı uzunluk 
.I) Extradııral uzunluk , 
n) Duramater spinalis 
b) Ganglion spinalc 

'r----b 

3 

scgmenl1erindcn alı nan 
Şekil 2 Medulla spimılisdcn 

dorsalislerin görüntiisU 
a) C.J'iin !ila radieu\;ıriaları ve 

durmııaterc gi r işleri 

b) Segment boyunca çıkan fi1a 
görünüşü . 

çıkan mdi.\; 

3 çift olarnk 

radieularia ' nın 



y \".0. v ..... ak.~. ]99~. 6(].2) '76-80 KO.",utVECIOGW. sözeAN. ~I.ÇAK IR 

T~blo i : Medıılla spimılis segınenlleri nden nlınıın ölçnmsel değerler (kökler ması (segment) ıraıııluğu . kök 
bölgesi uzunluğu, inım dunıl ve ekstradural uzunluk) 

Kökler ıınısı Kök Dölgesi 
(segment) Uzunhı~u uzunluğu mm 

mm 
C 1l .3 IJA 
2 27.1 12.0 
3 29.8 IOA , 25. 1 9.5 
; 22.7 5.2 
6 16,S 3.7 
7 15.8 2.3 

• 13.2 2.0 
T , 12. 1 5.6 
2 13.9 4.0 
3 I ~U 4.' , 16.7 :u 
S 18A 4.2 
6 18.0 40 
7 18.5 U 
8 18.9 S., , ııu 6.4 
Lo 19.1 6.6 

" 21.6 B 
12 20.3 6.7 
il 22.7 6.' 

" 219 4.2 
2 20.6 S. I 
3 226 :'-1 , 20.3 :u 
S 15.3 LA 
6 10.6 21 
S ıo. S Ltı 

2 8.0 1.2 
3 6.S '" , .1,:\ 1.6 

Duramater spinaris'iıı köpekıe medıılla spinalis·in 
son;! erdiği ~"Crden 1·2 eııı candare (i ) sığır i·c aııa.ı . 

socral vertebraya (.ı), ınerkepclc ise 5. s:ıcml ,"ertcbmya 
Ul:.1ndığl bildirilıniştir (5). Yapılan çalışmada 

keçilcrdc 2. i·c 3, 5<1crnl \'cncbml"r ,ırnsındn 
saninndığı tespit edilm i şıir. 

S ığır dn nıedıı11n spilınHs scgmcnılerinin enlidar e 
doğlıJ gidildikçe ö7,Cllikle ccn'kal bölgede ilk .ı 

ccn,"ical segmentin kendileriyle :ıynı 5<1~'ld:ıki 

vencbralara göre daha cr;ııli"lde yer nldıklnn C~ 

segmentine kadar olan segmentlerin kendileriyle aynı 

Imra dural uzunluk Ekstradural uzunluk 
mm mm 

'.3 S.O 
1.1.7 7. 1 
17.3 ıo. 2 

LU 9.6 
I·U 11.3 
ii,u !I,O 
11.2 '.0 
' . 1 7.7 
7.6 tU 
7.6 6,1 

- 7. 1 :\.11 
5.2 5,11 
9.3 :i.2 
R.9 S.S 
'.0 S.2 
IU.7 S.7 
lu. 1 .u 
ltı. [ :1.7 
12.5 .., 
12.7 4.J 
15.0 4. 1 
13.2 3.K 
12.5 ' -... , 
12.5 .lS 
9.9 6.\1 
11 .3 ıos 

I·U LU 
17.9 17.2 
20.1 21.9 
22,9 27.<) 
23 .7 211.11 

s,1yıd:ıki renebm hi7.asırıd;1 bulundukları Cı i n !ekrar 
eraıı iale kaydı&ı gö7Jenmişti r. 

Aııa I.ıhOrnc.11 segmentin bir kısUlmm 7. ccn'ieal 
"encbm'nın içinde yer aldı~ı Cı'On merkepte Tı 
segmenlinin az d.1 01501 eranialine knydl~J bclinilmişıir 
(S). Bu ç:ıhşnı:ıd:ı dn medulla spiııalisin pars 
e<:n' ic:ılisinin caııdal ueuııım Tı segmenıi ı:ır;ıfırıdan 

oJıışllInlldııgu bundan sonra gelen Thor;ır;al 
segmentler de ise crani:ılc kn)ıııanııı cmninlden 
e:ıudale doğnı gidildikçe a7~1ldlgı son thoracal 
segıneııılerde ise önemsiz derecede caııdale kaynın 

oldugu tespit edilmişıir Bnlgul:ınnıızıııda 
literatürlerle desıeklcndi~i gÖrillmÜ$lijr 
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Köpeklerde T9 segmentinin daim:ı :ıynı S.1Y llı 
vertcbra içinde olduğu bunun crııni:ıli ndekilerin öne 
hemen arkasındaki iki segmenli n de candale bıydığı 
bi l dirilmiştir ( I). Sığırda T2 ilc T7 arası segmentlerin 
eraniale diğerl erinin eaudale kaydığıııı bildiren (4) 
litcrtürlerle bulgularınHz uygunluk göstermektedir. 

Lunıb.11 bölgedeki Lı, L:, ve Lı segmenellerinin 
köpckte kendileriyle aynı sayıdaki vertebm içinde 
yeraldı ğı L4, Ls, 4'nııı ise belirgin olamk eraniale 
ka~'dığı (I) sığı rd ıı hımba l "c sacral segmemlerin 
önden arkaya g idildikçe e rania le doğru daha f,17Ja 
ka~'dıkları bil dirilmişti r (4). Merkcptc ise il k iki 
I wııbal segmentte caud :ıl' e son iki hımbal segmenHe 
eraniale kayma görüldüğü LJ' ün ise kendiyle n~'ııı 

snyıdnki vertebrn içinde yer nldığı belirtilmiştir (5). 
Keçilerde ise L ı segmentinin I . "ertebm 111m b:ı !i s'i n 

eaııda l ın'ü ilc 2. vertcbra lumbalis' ip cral1i,11i 
a rasında ~'er aldığ ı . L:: segmenıinde candale kaymamn 
dnha az olduğu 4 segım:ıı ıine kadar olanla rın ise 
hemen hemen aynı sayı lı vertebra lnr içinde ~ nın ise 
önemsiz bi r mesafe 5.,·ertebra lumbalisin içine ~ 11111 
ise önemsiz bi r ıııe s.'lfe 5. ve l1cbra IUllIb.:ı l i si n içine 
kayd ı ğı gözlenmiştir. Bu lgularım ız ile lit er;ıtiir 

amsında benzerlik gös ıermekıedir . 

Merkepte Sı.S:,Sl segmentlerinin 5 . "erıebm 
lumbalis S4, Ss' in ise J. "e 2. vertebra sacrali sin içi nde 
o lduğu (5), köpckte SJ segmenti nin 5 . \"Crtcbra 
s<ıeralisin içinde olduğu (5). köpckte S) segmentini n S. 
vcı1eb rn lumb.1lisin içinde o lduğu ( I). nı ıa isc s:ıc r,ıl 

segmentlerin eraniale byd ığ ı bildirilmişt i r (2). 
Keçilerde dc li tcra tti re u~'gun şekildc soıcral 
segmentlerin eraniale doğnı belirgin aırmık ka~·dJğ1. 

SI.S:.S3.\'C S~ segmentlerinin 6. verıebr,ı lunılxı l isiıı 

cauda l yanını ile ilk s,1eral "erlebral1l11 er<1nial kısmı 
ar<1sında yer ııl dıkları gözlenmişlir. 

Medlilla spinalisdcn ayrılan spinrıl sinirlcrin dorsal 
köklerinin ex tradurn ! lILulıluklarıııın mtil L ı 

segmentinde 55 mJll. Sı'de 60 mm S.< de ISO l11l11 
olduğu (6). merkepte ise exıradura l uzu nluğun L ı 

segmentinde 35 mm. S< de 57 111111 oldugıı 

belirtil miştir (5). Keçilerde de l itcr:ıliirlerin "eri lerine 
uygun ola rak cxtradural uzunlukların en uzuil olduğu 
bölge son tıımbal ve saeral sı ni r! erde tcsp iı edilmiştir. 

Koyunda köklcr arasındaki uzuııluklar CJ.T I.\. L1 "e 
Si de en uzun Cs , Tı ,T6 vc S4 de en k ısoı olamk 
bildirilmiştir (7). Merkepıe ise C, . C4.T~. Tu.Tı ., , ·c Lı. 
Sı de en uzu n C8 . Tı . T,.L~ Ye S" de eLi kısa olnrak 
gösterilmiştir (5). Keçide de en UZUıı segment 29,S 
mm ile C3, en kı sa segment (Conus medıı!!;ıris bölgesi 
har iç) ise 12.1 Illm ile Tı. 10.6 mm ile ~ o[;ırak tespit 
edilmiştir. Kedidc ıneduıra spimılis segmenlleri nin kök 
bölgesi uzunluğunda Tı (ı ye L: segmentleri nrasında 
dikkati çekeeek kadar azlama görüldiiğii (10). 
Maynıunda ise kök uzunluğu ilc segment 
uzunluklarının hemcn hemen eşit olduğu (ll), 
nıerkeptc i ııtume~ccntia ccr" ic;ıli s \ 'C hımb:ıl i sde bu 
değerleri n birbirine yakın olduğu bi ld irilmiştir (5). 
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Keçi lerde de ö7.c ll ikle kök bölgesi ve segınen t 
uzunlugıınun birbirinc eşit olduğu görül müştür. 

Spinal sini rler in radi:>: dors:ılisle r i n in U7..erindeki 
gaııglion spina lelerin eeryieal, lhomcal ı'e l umb:ıl 

bölgede for. i ııtervertebrale laıemle içinde, S<1c r:ı 1 

gangl ionların ise en nalis vertebr:ıl isin içinde 
bulunduğunu belirten Htertlirlerle (5) keçilerde tespit 
edilen bu lguların :ıym olduğu gözlenmişti r. 
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