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Tavşanda Sinus Duramatris'in Makro-Anatomisi 
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ÖZET 

Enurum yöresinden temin edilen ıavşan/arda dural sinuslar çalışıldı. Dorsa/ sinus sisteminde; sinus soginalis 
dorsaJis.sinus rectus, cofluence sinuum, sinus ıransvresus, sinus temporalis ve sinus sigmoideus'un verı/ral sinus sisteminde ise; 

. sinus cavemosus, sinus inıercavernosus rosıralis. sinus intercavemosus caudalis, sinus basilaris. sinus interbasilaris ve sinus 
petrosus vemrolis'in olduğu görü/dU. Sinus temporoLis'ten çıkarak sinus basilaris'e ulaşan sinus petrosus dorsolu iki sistem 
arasındaki bağlan/ıyı sağlamaktaydı. Sinus rectus'un confluens sinuum'a açıldığı, iki olguda SUt~ sagiııalu donaUs'e de 
bağlantı kolu gönderdiği görüldü. Cojluence sinuum 'un tipik bir ikizkenar üçgen şek/inde ve belirgin bir büyüklükte olduğu 
gözlendi. Caudııl 1-2 çift v. cerebralis dorsalis'in confluence sinuum'a açıldığı saptandı.Sinus transversus'un, kolları olan sinus . 
sigmoideus ve sinus temporalis'ten daha ince olduğu görüldii. Aynca sinus temporalis sinus sigmoideus'tan daha ince idi. Sinus 
cavernosus ve sinus hasilaris'in açıklığı medial'e bakan "V" harfi şeklinde olduğu gözlendi. 

A1IIlhitır Kelimeler: Sinus Duramatns, Ana/omi, Tavşan 

Macro-- Anato",y of Dural Sinuses In Rabbit 
SUMMARY 

Dural sinuses were studied in rabbits obtainedfrom ErtUrum distncı. lt was seen thai sinus sagittalis dorsalis, sinus reclUS, 
confluens sinuum, sinus transversus, sinus temporalis and sinus sigmoideus were present in dorsal sinus system. 1n venlral 
sinus system; sinus cavemos/lS sinus inter cavemosus rostralis; sinus inter cavernosus caı«kılis, sinıu basılaris and sinus 
petrosus ventralis were observed. Sinus petrosus dorsalis, which onginates from sinus tntrparalis and reaches sinus hasilaris, 
provided UnJc between two systems. Sinus rectus was seen to be opened to confluens sinuum, in addi/ion, in two cases it send 
branches for linJdng to sinus saginalis dorsalis. Conjluens sinum was seen to be in a typical isosceks tnangle form and big 
enough for observed. 1-2 double caıuial v. cer.ebralis dorsalis w~re determined ro be opened to confluens sinium. Sinus 
transversus was thinner than it's branches sinus sigmouuus and sinus temporalis. 1n addition, sinus tenıporalis was thinner 
than sinus sigmoideus. The enlarged parts of sinus cavemosus and sinus basilaris were observed to be as ~'V" form· direcıed lo 
medial. -
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GIRIş 

Tavşanda sinus venosustar ile ilgili gerek aiaştırma ge
rekse klasik bilgi düzeyinde bir kayna~a rast1anmamasl bizi 
bu araştınnaya yönlendirdi. Dural sinuslar birbirleriyle ba~
lantılı olan dorsal ve ventral iki sistemden oluşmaktadır(I-7). 
Dorsal sistemde; sinus sagittalis dorsalis; sinus rectus, 
contluens sinuum, sinus transversus, sinus sigmoideus ve 
sinus temporatis, ventral sistemde ise; sinus eavernosus, sinus 
basHaris, sinus petrosus ventralis ve sinus petrosus dorsalis 
bulunmaktadır. Aynea bu sinuslara açılan çok sayıda vena 
bulunnıaktadır.(2-8) 

MATERYAL VE METOT 

Bu araştınnada Erzurum yöresinden temin edilen 15 adet 
ergin tavşan kullanıldı. Tavşanlar cloralhyrlrat ile derin 
anesteziye alındıktan sonra, göğüs boşluAu açılarak kalp 
apex'inden kesildi. Kanın boşalmasını takiben aorta'dan dık 
fizyolojik tuzlu su verilerek tüm sİstem yıkandı. Daha sonra 
v. jugularis'ten renklendiritmiş latex verildi. 

Latex'in katılaşması için materyaller %10'luk fonna1dehit 
solUsyonu içerisine bırakıldı. Dural sinuslar 1 1 materya1de 
disseksiyon ile 4 materyalde ise K9H jçerisinde korazyon 

metodu ile ortaya çıkanldı.Bu araştınnada Nomina Anata
miea Veterinaria'daki terim1e.~ esas alındı. 

BULGULAR 

DorsaI ,In .. sistemi: (Şekil 1,2) 
Sinus saginalis dorsalis: 2.1 cm uzunluğunda 0.5- i mm 

kalınlığında olan sinus sagittalis dorsa1is'in rastral'de v. 
rhinalis de,ner ve sinister'in birleşimi ile şekillendiAi, caudal'e 
doAru fissura longitudinalis eerebri içerisinde seyrettiği ve bir 
genişleme ile eontluens sinuum'a açıldığı görüldü. Seyri 
boyunca ise salı! sollu 3-5 adet v.cerebralis dorsa1is'i aldlAı 
tespit edildi. 

Sinus reclUS: 6-8 mm uzunIuiunda 1-2 mm genişliAinde 
olan sinus rectus'un rostra)'de v. corpus eallosum ve v. cereb
ralis major'un birleşmesiyle oluştuğu saptandı. Sinus sagit
taüs dorsalis'iıi altında, fissora 10nginıdina1is cerebri'nin 
eaudal 113'U içerisinde yer almjı, caudal'de bir genişleme ile 
conflueos sinuum'da sonlandılı ve iki vakada · ise sinus 
sagittalis dorsalis'e bir birleşme kolu verdiği görüldü. 

Cmr/luens sinuıun: Ta~ genişliği S mm uzunluAu 4 
mriı. tibam caudal'de, tepe kısmı rosıral'de tipik bir ikizkenar 
üçgen şeklinde olan confluens sinuum'un fissora transversa 
cerebri ile fissura longitudinalis eerebrinin kavşak noktasında 
bulunduıu, lateral'den sinus transversus'lar rostraı'den ise 
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sinus sagitta lis dorsalis ve sinus rec tus ile birleştiği tespit 
edi ldi, Ayrıca caudal'dek i son 1-2 çif! v, cerebralis dorsa
lis' lerin de eonfluens sinuum'a açıldığı görUldil. 

Sil/ııs IrWI S'Vf!rS IU': Confl uerıs sinuu m'un tabanının iki 
yanından ç ı karak fi ssura transversa ecrebri içerisinde lateral'c 
doğru seyreden sağ ve sol ik i koldan oluştuğu, seyri sırasında 
v, eerebellaris'leri aldığı görüldü, Uzunluğu 6-7 mın genişliği 
i nun o lan sinus ı ransversus'un la ıeml uçta caudoventral'e 
yönelen sinus s igınoideu s'a ve rastroventral'e yönelen si nus 
ıemparalis'e ayrı larak sonlandığı, sinus sigmoidcus ve si nus 
temparali s'i n siııus transversus'a göre dalı :ı kalın olduğu 

gözlendi, 
Siııı/S s igmoideııs: Sinus temporali s'c göre daha kalın 

(2mm) "s" şeklinde bir kavisle eaudovenı ra!'e doğru uzadığı , 

sinus basitari s ve v,occipita lis ilc anastomoze o lduğu sap
tandı. 

Si/ilis {emlJOralis: Sinus sigmoideus'a göre daha ince ( 1.5 
ınm) olduğu roslrovenıral yönde seyrel1iği ve meatus tem
paralis'e girerek cavum crarı i i'yi ıerketmeden önce sinus 
petrosus darsalis'j verd iği görüldü, 

Sill/ıs IJerra,w s dorslılü:Sinus ıenıparalis ilc si nus cava-
1I0SUS arasında uzıındığı görüldü . 

b 
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cerebralis dorsali' ,'-{"ulı!1uelı, siııuum d-Siııu ~ ır;ınwersus e-Sinus 
f-Sııı" , ,1;: 111<1111.'" , j.!-\ ' C<'I\'hd L.ın, 

. ~1,ı~1ıı1 .l - Sınu:. "ıgı ıı ;,lı~ dorOlııl :. t i 

ens sinus c-Sinus recıusd-V . corpus callosu c-v. ecrcbroı li s nosus f
Sinus trıınsversus 
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Ve ntral sinus s is teın i : (Şek il 3) 
Silıı lS c:oııenıosııs: Os basisphenodale'nin iki yan ında 

sağlı sollu yer aldığı, rostral'deki zayıf, caudal'deki daha 
ku vvetli o lan sinus in ıerC3vernosus rostralis ve sinus inıer

cavernosus caudal is ile anastomaze o lduğu ve ventra1 sinu s 
s i sıeminin en ka lın bölümünü oluşturdugu görüldü, Önde v. 
emissaria, arkada ise si nu s basi lari s ilc devam ettiği v. 
emissaria'nııı sinus basilaris'c göre daha kalın olduğu tespi t 
edildi. Sinus cavernosus'un orıa ve arka 1/3'Ieri sını rında 

sinus petrosus dorsalis ile birleşıiği, bu nokıanın gerisindeki 
sinus cavernosus' ların caudal'de bi rbirlerine yaklaşacak şe

kilde mcdial'e k ı vrıldığı görü ldü . 
Silııl S basi/aris: Sinus cavernosus'un siııus intereaver

nosus caudali s ile bağlantısından sonrak i devamı şeklinde 

o l aıı bu sinusun, açıklığı med ia]'e bakan "V" harfi şeklinde 

bir kavis yapıığı vc caudal uçıa si ııu s inıcrbasi1aris arac ı lı

ğıy la simeıriğ i ile anasıamaze olduğu, bu ııok ıadan i ı ibaren 

de siıı us peırosus vc ntra1is olarak devam cttiği görüldü . 

Şekıl 3, Venıml Sinus Sistemi u- V . rh in"ıı !> b-SlIlus lIIıı.:n:Ol\'ı.:rnosu~ 
eranial is c-Sinus cavemosus d -Sinus intercavcmosus caudalis c-Si nus 
petrosus dorsalis f-Si nus basilaris g-Sinus inıcrb:ısilaris h-Sinus 
petrosus venıralis 

TART IŞMA VE SONUÇ 

Dorsa l si nus sisteminin literatürde (3-7) bel i rtildiğ i 

gibi.si ııus sagittalis dorsa lis. si nus rectus, con fluens sinuum. 
sinus tran sversus. sinus sigmoideus ve sinus temporali s' ıcn , 

venıral sin us sisteminin ise; sinus cavernosus, sinus basilariS. 
s inus petrosus ventralis'ten oluştuğu görüldü . Sinus petrosus 
dorsalis l iıe r:ılürde (2-7) ventral sisteme dah il gösterilmesine 
karşın, bulgu larım ızda dorsal ve vcnlral sistem arasında 

anostomoz'u sağlayan bir koi o lduğu dolay ısıyle her iki 
siSleme de aiı o lduğu tespit edi ldi . Tavşanda confluens 
sinuum'uıı beyin büyüklüğüne oranla dikkat i çekecek ölçüde 
bu yUk olduğu ve ı ipik bi r ikizkenar ilçgen görünümüne sahip 
olduğu görü ldü. Li teratürde (2-8) belirtilmemesine rağmen 

soil 1-2 çift v.cercbra lis dorsalis'in eonfl ue ııs sinuum'a 
aç ıld ığı sap tandı. Tavşanda sinus sigmoideus'un sin us 
tempor:ılis'e oranla daha kalın o lduğu gözlendi. Miller ve 
ark.(4 ) köpekte sinus sigmoideus'un venıral sistemle 
anastomOze olan sinus petrosus dorsalis' i vcrdiğini bildi rdiği 



 

 

halde. ça.lışmanuuIa ıinus petrosus dıorsalis'in (3,6) ya uyJW1 
olarak unus iempon.lis'tcn çıktıtJ, saptandı. Vcolral linus 
S,jsteminin en kalm bOlGmUnun ıinus cavemosus oldutu ve 
ulm materyallerde sinus intercavemosuı rostra:ıis ve linus 
interca"emosus caudaliı'in bulunduju gözlendi. LitcntUrde 
(2-7) bikliri.lmemeS,jııe ka~lD ıinus cavemosus'un ve o'nun 
cauda1'e doAru devamı ~eklindeki sinus basilaris'in, IIÇlklllı 

mcdiaJ'e bakan kıyisli ~V" şeklinde olduAu goruldU. Köpekle 
oldulu belinilcn (3,4) ıinus intcrbas.ilaris'in taypn4a da 
bulundulu aaptandı . Sinus petrosus dorıa1 is'in ıinus 
caycmosus yc sinus inlCrCayenıosus caudalis ıınınna açıldıtı 
bildirilmesine kIrlm tavşanda anostomozlaşmanın ıinus 
cavcmosuslar'm caudal YC orta I131cri MınDda o lduIU LO~ 
!endi. 
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