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Macroanatomic Studies on the Spinal Cord and Spinal Ganglion in Ihe Rabbiı 

Su ınmary : In this sludy, the 1II0'lıhologic and moıvhoıııeıric dınractcrisıics o( ıııeduıın spinnlis ,md ı:auglioıı spiııales of g 
male and femak rnbbits was analyı;cd . 

lt "'as obwr\'<Xl thaı Ihe segınetllS bel",eeıı C i and C. of ılıe medıılla spinalis is dır~"CK'<.l more ıo Ihe erııııia] , whcre.1S, Ihc 
scgments between C, mıd Tı is ınore ıo Ihe cmıd.ıl , In ıh", hıınb.ı! region ıhe segnıeıııs "'",re geııewlly ıoıınd wilhin Ihe \'Cncbfa 
having the SIlme number. In Ihe s.1ernl region , ıhe segmeııts were lound to ım""e towıırds Ilıe enıninl , direcıion , 

The gmıglion spiıwles of the firsl eer"ical ııcnes were foıınd insi<k the cam,lis "erıebralis, ,,1ı~1"CIls ıh", ganglions betwc<:ıı C, 
nnd Tı o are within for i ıııer,'crtcbrale laterale. TIı., glll1glions sıarting. froın dıc elcventh Ihoracıı! nL1"VCS ""ere ıound inside Ihe 
cannlis v.:rtebrolis. 

In the cranial )XI rt of the ccn'ical andlhoracJI region the g:ınglions werc fonnd 10 be smail and roıınd . Ai the end of Ihe ıhorııcal 
reg.ion and in the ııımbal region ıhey "'ere oval and biggcr, whereas aı thc Lııd orlhe lumboı] region undıhe SIlerai region it Il'as liıe 
II s1nııııc. 

Starting fonn tl ıe cleveıılh Ihorneal n~l'''e Ihe ganglioıı spiımles ,,"~'TI:: ohscn'~-d lo be Mlnehed ıo the medıılın spimıhs when 
ıneasured s1ıows Ihe ıwrroıvcst fegion ıo be betll'ccn Ihe T;ı am! Tıı segments. 

(hcı: Bu çalışmada g adet erkek "'" dişi 1a\''f<1n li7.crinde medulla spimılis ve g.mıglion spinalclerin morıolojik \"c mortometrik 
w.e11ikleri incelcııdi . 

Medulla spinal isin segınenı1crilıin Ci ,·c C, sef!mcııtleri arasın<.J" belirgin dereced", oraniale, Ct ,'e Tı segmenıleri amsınd" iSt! 
candale byıııa g6slcnli~i görttldll. Lunıbal bölg<Xle segmentlerin genellikle kendileri ilc 11)111 sayıdaki "ertebralmm içinde oldıı~lI 
gözleııirken, sııcral bölgcl'e ait segınen ı krin dikkati çeh>«:k şekilde cnıniale kaydı~ı görilldıı , 

Ilk ccr,·ic.ıl sinirler illerindeki g.1lıglioil spinalc lcrin cannlis "ertcbrnlis içinde oldıı~ıı , C~ "c T,o arasındııki gml l lOllların iSt! for 
inıef,·crtebrale laıerale içindi' onbiriııci IhrüC.11 siııirden itibaren ise gmıghoııkırın c.ııwhs "ertebrali ~ ıçınde yemId ıgı gÖO'Jcnıl1l~li r 

Ganglion spin8le!erin cer\'iClII "e ıhonıc.ı) bölgenin emııiıılinde kllçllk )ıı\'arlnk , thor8c.11 bölg~ııiıı romı "tl hımbal bölg"d" 01'''1 
ve d:ılıa büynk lumbal bölgenin sonu ,'e sııcml bölgede mekik şeklinde olduğu görilll1ll\:ililr. 

GangliOlI spinaleleriıı i ı. thomcııl sinirden iıibaf"lı medıılın spiııolise biü.'iik oldilgli göılenmiştir. MedııUil sl'iııa)i sin 

twn~\'ers.11 çapının en dar ol<lll&u bölge T, i'c TiL sc)!lllcnl1cri um ' , "l:ırnk ıe.<;piı edildi . 

L.1boraluvar hayvanları ile ilgili ~';llllmı kitaplar I'e 
yap ıl an çnhşmnlar (1.3,7). beşeri hckimliğc u~'gulanmak 
üzere yapılım e:xperimeutal çalışmalar labormuI"3T 
hayvanlarının aııotonıisinin dnhn nynnlllı olarak 
bi l inmesi gereklig:i ni ot)'ıı koymuştur. Aımıctmız ıavş,an 

ı'e dcney hayvanları ü7..crinde "apılıın çnlışmalnra sinir 
sistemi konusunda azda olsa bir katkıda bulıınıııaktır. 

Medulla spinalis sini r sisteminin substanıia alba ve 
gri seadaıı meydana gclmiş . meningslerle çevrili olarak 
eanalis \'crtebralisdc bulunan yarı silindi r ik kısmıdır. 

Cranialde sınır göstermeksi zin medlllla obloııgataıım 
eandalinden başlar ve saeTllınıılı ortalarında sona erer 
(3 ,6,9). Medıılla spinalis pars cenkalis. Ihoraeıılis. 
lunıbnlis, sacralis ve eocc)"geııs olmak llzcre 5 bölgeye 
ayrılır ve her bölgeden segmeııt sayısına görc spinal 
sinirlcr çıkar. Her bir sinir Radi:x dors.11is ı'e venı rnlisden 

oluşur (3,6,9). Medıdla spiııalisin her bir segmentinden 
simetrik olHak çıkan spinal sinirlere ait segmentlcr 
genellikle kendileri ile a)' ııı sa)'ıd:ıki I'crtebralnrdan dahil 

önde bulıınurlar {·H» bunun nedeni 111edıılla spina lis il e 
e;ınalis I'crıebrıı l is arasındaki biiyuıııe farkıdır , Ç[inkü 
embriyon~1 döncmin sonıınd~ I'ertcbralar gcriye doğoı 
dalıa fazla bü)iider (6) .Tcrminoloji Nomimı AnMonıica 

ı'eteri nariaya u~'gıın olarak kullalıllınış!lT (;) . 

Bu çalışmnda 8 adet tııı:şmı Medııll,ı spiıın1isi 

kul1;ınlldl. inım peritone~l o lar;ık % 10 Ilik clomlhydraı 
solusyonu verilerek uyutıılan tavşanların kalbi apex 
cordisdcn kesilcrek kant boşa ltı ldı. Damarlnr serum 
fizyolojik ile yıkamırak %IO ' luk formol solusyonu verildi 
\'C ıavşanlar ) gün sürc ile soğuk hnı'ııd<ı beklctildikteıı 

sonra. ıncdlıl1a spiııalisi çıkarmak 117.crc onıurga 

etrafındaki yuıııuşak dokular uzak l aşıırıldı daha ~oııra 
%IO'hık HCl solusyonunda ı.ı -~9 5.1at bekletildik ten 
sonra arcııs venebralar m;ık:ıs yardımıyla kesilerek 
medıılla spinalis. spinal siııi rl er ı 'e ganghoıı spiııaleler 

ortaya çıkarıldı. Ganglionlar arasındaki mesafc ler 
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yerIcşim i eri ve şekiller \"cncbra l a rın uzunhl!1.u 
inlUmcsccn ı ia ceri\'ca1is ,·c lunıb.ılisin sın ırları Ye 
medutla spiııalisin morfolojik özell ikleri incelendi. 

l1ulgulıır 

Medulla spi nali siıı co nıı s medullarise kadar olan 
uzunluğu onalama 27.4 cın. o la rlık ölçüldü. TlIv$lmda 
spinııl sinirler üzerindeki gıınglion spi nıılcter a rıısı 

mesafe Cı ve C. arasında 1.1 5-0.90 cm olarak ıes piı 
edildi (Tablo 2. şeki l la) Bu 1lles.1fenin özellikle 
inlumesccnıia ce rvicıı li s bölümunde C4 ve Tı <ırasında 
a zııld ı ~ ı 0.75-0.90 cm oldu!1.u giııikçe inıcrganglioner 
lııes.1 fenin an lı!1.1 gözlendi (Sekiı .: 2a). 

Lunıb<ıl bölgede o7.cllikle inluıııescenı ia lurnb.1lisin 
!>.1şlangıcın.1 yakın ı . hımb.11 sini rden sonra ise 
ganglionlar arasındaki llle5.ı fenin kl5.ıldl~l. birbirler ine 
dahil Fıkın oldukları gö rii l müştü r (Şekil J<ı. Tııblo 2) 
Sacral bölgede ganglion spinaıc le ri n yine birbirlerine çok 
yakın mesafelerde oldukları gÖ7jendi. 

Ganglion spinalele ri ıı S.cen'ieal s i ııire kadar. medıılla 
spina1isden 0.25 cm IIZ,1kllkla spinal siniri n kökü 
üzcrinde ~'erl eşti ği ve şekillerinin küçük yuvarlnk ıesbih 
tanesi şeklinde oldugu gözlendi. ($ekil la ). 

C. den T9'a k.1dar ise medulla spinalisdcn 0 .5 cm 
sonra ye r lcşt i kleri bu me5.1fenin C" den T9 a gidi ldikçe 
biraz arttı~ ı görüldü. 

Doku7.uneu thomcal sinirden it ib.ı ren eaııdale 

gidildikçe ganglionların medulla spiııal i s'e daha 
yaklaştığı (0.]-0 .4 cm) Tıı den itibaren ise ganlion 
spinalele r i ıı nıedull a spi ıml ise bitişik oldıı~ıı şekil l eri nin 
11.thoraeal sinire kadar ~'uva rlak tesbih tanesi şek l inde 
oldu~u görtıldü (Sekil 2 a). 

On bi rinci thoracıl sinirden alııııeı lumbal sinire 
kadar şekille r inin elips şeklinde. 5.1eral bölgede ise Il ıekik 
şeklinde olduk1:ı rı gözlendi. 

Gang li o ıı spinalelerin i.. 2.. 3. spinal sinirler 
nzcrindekilerinin cıııalis \"enebralis içinde. ol eervical \"e 
10.thorac11 sinir üzerindekilerinin ise for. inıe ryencbr.ıle 
l aıerale içi nde bundan sonraki tüm ganglionlaTllı ise yine 
cıı nal i s venebra1is içinde ycrl eş!i ~i gözlendi. Bazen 3. 
Ilım !>.1 1 si nir [izerindek i ga ngliomııı for. inten'c rı ebrale 
laterale ilc eanalis cenıralis içinde yer aldı~ı görüldü. 

Tavşanlarda mcdııla spinalis'c ait segmenılerin 
ölçümünde elde edilen bulgular ise şunlardır. 

Ci segmentinin era niale oceipiınli s' in içine doğru 
tamaıııcn kaymış oldugu ı epiı edilmiştir. 

C:scgmeııtin i n Cranial 113 den az k ısmının "Ila s ııı 
cranial ~'3THllI içinde \'C hafifçe condylusa dognı kaymıı 

gös ı erd i ~i. 
CıScgmenlinin Ccıın ia l böHiınilnün atlasın emıdal 

yarıını ve axis ' iıı içerisindc yer aldığı gözlcnmişti r . 

Tablo i : Medulla spinalise ait segmentlerin tr 
ansversal çapl arı (cm) 
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to:. o. KAlI VEClOOlU. S. OZCA. .... ~i. ÇAKIR. i i. Al_PA); 

Cervicııl bölge: C, C, C, C, 
0.5 0.'1.2 0.5 0.55 cm 

C, C, C, C, 
0.57 0.60 0.60 0.50 cm 

TllOfllCll I bölge: T, T, T, T, T, T, 
0.42 0.41 0.40 0.40 0.40 OAOem 

T, T~ T. Tıo T" T" 
0.40 0 40 0.40 0.40 0 40 0.40 cm 

Lunıool belge. 1., ı.~ L, ı.. L, i. L, 
0 .41 0.41 U.43 0.;0 0.54 0 .6~ 0.65 cm 

Sncrn\ bölge: S, S, 5, S, 
0.40 0.34 0.28 0.25c1l1 

Tablo 2 Medulla spinal ise ait gangl ion spi naleler 
ara s ı mC5.ıfe (cm) 

Cı·ı. 0.90 T,-: 0.62 Lı -ı U S ı -ı Oj 

Cı-' 1.\ ~ Tıo) 0.70 Lı-) 1.5 Sı-, 04 
Cı-., 0.90 T)-. O.g~ Lı- , \.5 S)-. O. ~ 

C .... ~ 0.75 T .... ~ 0.12 L,-, 107 
C~ 0.70 T~ 0.79 L,.. L.U 

Ce-- 0.60 T: .. 1.00 Lı-S ı 0.8 
C .. T, u.60 T~ 14 

T .... ı o U 
T ur· .. 1.7 
T,, - ıı 1.8 
Tn-Lı U 

Cı ·den itibaren scgme ııll erin eraniale 4I~ilOıları1l1n daha 
<1 7. olduğıı dikkMi çekmiştir. C , segmentinin Cr.ıni<ıl 
kısmıııııı kendinden bir önceki omunın caudal 
bölümünde. caııda l inin ise kendi ilc aym 5.1yıdaki 
\"enebr.ı içinde yerleştı ği gözl enmiştir. 

C. Scgmentinin ID·den az bi r kı s ıııınııı traniale 
doı1ru ka~·d ıı11 geri kalan böhinı[in ise kcndi ilc aynı 
5.1~·ldaki \"enebra içindc oldu~u görtıldü . 

C~ segmentinden i ı ib.1ren vencbraların corpushınnın 
e<ıudale do~nı giıı ikçe uzamasına b.1ğ:1ı olarak 
segmentlerin erani<ı1c k;ıym:ılarının ;ı 7 ... 1 Idı ğ:ı dikkali 
çekmişt ir. 

C" . C- segmcntlcrinin kendisi ile aynı 5.1yıdak i 
\·cnebralann içinde ye rleşt i kleri gözlenmişti r. 

Ci segmentinin ı rı sini ıı 7. \"cn crrvie;ılisin içinde 
1/2 sinin Uhoracal ve retbranın Cranial ~'<lfım ı içinde 
yenıldığı gözlenmişt ir. 

Tı Segmenti nin caudale doğ:nı ka~·arak Crania! 
~'a rını ı ııın I.thoraeal vcrıebra arasında olduğu 
göz l enmiştir. 

T!' nin Crııııial 112 sinin 2.thoraea l venebranın 
caııdalinde : cıud.1 1 112 sinin ] . ıhoraeal \'enebranı n içi ndc 
yer aldığı göılenıııi şti r. 

T j Segmenti nin hafif C raniale kaymış olduğu. caııda l 
2/3 den fazla kı smının 3. thoraeal vcrtebranın içinde 
bulunduğu tespit edilmiştir. 
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T ... Ts ve T6 segmentlerinin kendileri ile aynı sayıda 
vertebradan hafifçe emlıLıle kaymış oldu~u gÖzlenmişıir. 

Tı segmentinde eaudal 'e ka~' l1\a belirgindir. !3unun 
1/2 sinde daha fazla bir böliimiinüıı 7.lhoraeal rerıebm 
içinde yarısınd.11l az bir bölümü S.ıhoraeal ı'ertebra 

içinde oldugu görüldü. 
Tı segmentinin ecanial 1/3 ünden fazlasının kcııdi ilc 

aynı sayıdaki yertebramn caudalinde geride kalan daha 
bü~'iik kısmının 9. Ihomeal vertebrmıııı enıniali içinde 
yer aldıgı ıespit edilmiştir. 

T9 scgmenlinin 2/3 den fazla kısmı 9 ıhoracal 

vertebranın caud.ılinde diğer böliimii ıo.lhoraealomurtnı 
içinde göriilmüşWr. 

Tıo segmenıinden itibaren eandalc kaynulI1ln 
oldukça az olduğu göriilnıOşıor. 

Ttı,T ı : segmentinin hemen hemen kendi ile aynı 

s.1~·ldnki vertebra içinde oldnğu görülınlişliir. 

Şekil i . Medulla spinalisin eervical bölümü . 
.1) Ganglion spinaleler (Yuvarlak tcshilı tanesi şeklinde). 
b) lnıumescentia cervicalis (C.. T) 

L ı . L:. Lı. L". Ls: ~ segmenılerinin hafifçe cranile 
kaym:ıııııı dışında kendileri ilc aynı sayıdaki \'erıebra 

içinde yer aldıkları gözlenınişıir. 
L, Segmenti . 1/3 oranıııda eranialc kaymış olduğu 

gô;denmiştir. 

S ı . S:. S) ve S .. segmentlerinin 7. lum!>.ıl omun.ın 
emıdal yanmı ile i. ve 3. s,,1eral omurlar arasınıLı yer 
aldıgı ve tammııen eraniale kaymış olduğu gÖzleıııniştir. 

Her segmenıe ail Iransveral çap inııımescenıia 
eer .... i~nlis ve lumbnlise nit ölçümler wblo i de verilmiştir . 

lnıuınescentia ccr"icalisin C, I'e T J segmenıleri (Şekil 

la). Inııımescenıia Jumbalisin ise L., i·c L ı segmentleri 
arasında yer aldığı göılenmişıir. (Şekil 3 b) 
11l\uınescentin hıınb.11is·in en geniş bölgesi 7.spi nal 
sinirin ınedıııın spinalisdeıı ayrı ldığı yer onalama 0.65 
em olarak ıespiı edilmiş1ir, 

83 
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Şekil 2 : Medıı ıı a spinalisin lumbal bölli mü 
a) Ganglion spinaleler (Mcdulla spinııli se b i tişik olarak clips şeklinde ) 

84 

" 

• 

Şekil 3: M. Sp ina li silı lumbal \·c sacml bölümü. 
a ) G<ıng l ion spina leler (Mckik şeklinde). 

b)lntu1Uescentia Lumbalis 

-,-
l:l 
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Tartışma "c Sonuç 

lntumesccntia eerviealisin 3 .. ve 4, eerviea l ve 3 
thoraea! segmentler arasında olduğunu bildiren 
liıeratür!ere (4,7) uygun olarak 4.cervical vc 3 . thoTlıcal 

segmcntlcr arasınd;-ı yerleştiğini göz.ledik, Tavşanlaıda 6. 
ve 7. l uıııbal segıncııtler arasında (7) vcya Bııron ve 
ark ' nın (i) şemalanna görc 5. ve 6. lumbal segmenılcr 
arıısında olduğu bildirilen inıumcscentia lumbalisin 
literatürlere yaklaşık bir kOllılında 4. ,'e 7. luınbal 

segmentlcr arasında gözledik. 
R.1tlar üzerinde yapılıın incelemelerde ıneduUn 

spinalisin craniale kardığı bildirilmektedir (4). Bu 
bulgulu tatlardaki kadar belirgin olmasa bile tavşan l arda 

da dikkati çekmiştir. 
Literatürler i. ıhoracic segmenıin son cer.'ical 

verlebra iç inde olduğunu Lı segmentinin ise ıo. ılıoraea! 

vcrtebranın caudal ucuna kadar, son hıınb.,1 scgment in 
ise 1. lumbal I'ertebranın içine doğru kııydığıııı. sacral 
bölümün ise ve 3.\'ertebra lumbalislcr içindc yc r aldığını 
bildirmektedi rler (4). 

Yapılan çalışmada da ö7.cllikle Ci ve C6 segmentler; 
anısında belirgin bir emniale ka~'ına olduğu . C~ ve T; 
segmentleri ile Tı ve Ts segmentleri nrasıııda ise caudnle 
doğru bir kayma olduğn dikkmi çekmiştir. 

TJ ve T6 ile T9 ı'c LG segmentlerinin ise kendileri.\'1c 
aynı sayıdaki vertcbralar içinde oldukları gÖZlenmiş t ir. 

Sacral segmcnıter in ise ratlarda bildirildiği gibi (T J 

vc T6 ile T9 ve ~ segmcntlerinin ise kendileriy le 4) 
tamamen vereıebra Iıımbalisler içinde yer ~Idığı 

gözlenmişti r. Ratlarda l.g~nglion spinalenin for. :ılarc 
içinde diğcrlerinin ise for. inten'-er1ebr~le l~teralc1crin 

içinde camılis vcrtcbralise yakın olarak yerleşıiJ1i. ayrıca 
şekillerinin başlangıçta nodüı şeklinde caudale giııikçe 
geniş )'1IYV1l11 bir biçim <ıldıkları thorneıe. lumbal vc 
sacral bölgelcrde ise ince , 'e uzun oldukları bildi rilen 
iiıemilir bilgiye (4) benzer bulgulnr w\'şnnlnrd,ı da tespiı 
edilm iştir. Tav~nlarda ilk üç ganglionun ennalis 
,"ertebmlis içinde 4, cervieal ve 10. thorac;ıl bölgede ror. 
inten'ertebmle !alerale içinde. bundan sonrakilerin ise 
canalis veretebralis iç inde olduğu gözleıııııişıir. Ganglion 
spinalelerden şekil erinin ise L.eervical de i Uhoracal 
sinire kadar yuvarlak tesbih tanesi şeklinde oldu~ıı i i 
Ihoraeal ve 6. lumb.11 si nir Ü7.crinde elips şeklinde, sacral 
bölgede ise mekik şeklinde oldukları. IL. thonıeal 

siairden iıibaren gangHonların medu!la spinalise bitişik 
oldukları dikkati çekmiştir. 

Ayrıca yapılan incelemelerde Baron ve nrkad:ılarıııııı 
(l) şeın aıize ettiği gibi intumescenıia eerviealis ı 'e 
lumbalis bölgelerinde gaııglion spinalelcrin birbirine 
daha yakııı olduğu. "ertebra!arııı eOfl)lıslarıtlln lIwa 
olmasma bağlı olarak T lI ve L. segmenıleri oır,ısıııd,ıki 

Illlterganglıoner mesafenın daha uzun olduğu 

gözlenmiştir. 
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