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HOLSTEiN ıRKı SIGIRLARDA BAŞIN YÜZLEK VE DERiN VENALARI ÜZERiNDE
MAKROANATOMiK ARAŞTIRMALAR·
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Beşe luk 1

Sadettin Tıpırdamaz
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Macroanatomical luvestigatlons on the Supcrfi cial and Dcep Veins o f t hc Head in
Jlolstein Bovlne
ÖZet: Bu çalışma, HOIstein 1r1<1 s ığ ı rlarda baŞ bOIgesinin yüzlek ve derin verıatan ile bu damarların drenaj sahaların! belirlemek amacıyla yapı ldı. Bu amaçla Konya mezbahasından her iki cinsiyetten toplam 8 adel sı~ı r baŞı ıemin edildi. Klasik
analom i tekniklerinin uygulanması n ı n ardından , v. JugularlS extema'dan ren klendiriimiş ıatex enjekle ed ildi. Daha sonra IOm
rnetevaner diseke edildi. V. Jugularis externa 'n ı n ; angu1us mandibulae'n ın caudali düzeyinde v. max illaris ve v, tinguolacia lis'in bi rleşmesiyle ; v. Jinguolacia!is'in ise; w. gland ulares, v. lingualis ve v. facialis1n birleşmesiyıe oluŞluğu 00llrlendi V. intraorbitalıs ve v. palatina oesceroene'n de direkl ola rak v. prolunda tacerve aç ıldığ ı gOzlend i. V. maxillaris1n,
gl. oarous'n medtali düzeyinde v. auricu laris ceıoens v, massetenca ventralis, v. lemporalis sucerneane ve plexus pteryoideus'un birleşmesiyle oluştuğu ıespit edildi . Pexus ple rygoideus'un Ise; w . pharyngeae. w . peıannee. v. atveolaris In·
teror . v. ıempeıralis prolunda, v, messeterce. w . artcıaares lemporomandibulares, v. toccans. ve w . pıerygoideae'n ın
birleşmesiyle oluŞtuğu göZlend i.
Anahtar Kelimeler: uoısten 1r1<1 siği r, baş veoaıen, analarni
Summary: This study was cartied out Lo determine drained regio ns ol head super1icia1and deep vens in Holsteln bovine.
For this purpose, a totat ol eighl needs ol Hotste n bovine ol both sexes obtained Irom sıauçntertouse in Konya were useo
Following the co nve ntional areıomcaıtecnncs to teaos. blue colou red ıatex were in;ected into the extemeı ;ugular veos .
Alter thal. all the matana ls was dissected. The exter nal jugu lar veln was ıomed by joining lhe maxillary and Iinguolacial
eıns at the caudal leveı ol mandibular angle. The linguolacial \fBin was lOrmed by joinlng the glancıula r , lingual and ıeceı
...ems. The intraorbrtat and deseending palatine veın directly joined the deep taca t ven. n was determined that the maıci llary
...eın lormed by joining the ca udal ecrccıer. vent ral massetere. superfıci altemporaı veins and plerygoid pıexes at the mediallevel ol pa rotid gland it was observed lhal the pterygold plexus co mposed ol the paıennaı. pharyngeat, inler iOr eıveoıar.
oeep terrcorat masseteric, temporomandibular articular, buccal and pterygo id veme.

..
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G ırış
Dolaşım sisteminde, özellikle ve-öz sistemin
artertel sisteme nazaran daha fazla varyasyonlar
ya ptı~ı ve hayvan türleri aras ında çok önemli
fark lı lı k lar gOslerdi~i bilinmektedir. Veröz sistemin
intravenöz enieksiyon yeri ol m ası klinikte çok
önemlidir. Genel olarak evcil memeli hayvanlarda
ba ş ın venöz dolaş ım sistemi üzerine birçok çal ışma
(Schwarz, 1959; Hegedeus ve Bcnackeıtord. 1965;
Lakshminarasimhan, 1974; Barone ve Payan,
1976; Muglia ve ark., 1982; Frackowiak, 1984;
Chawla ve ark" 1985; Singh ve ark" 1985; Singh
ve are.. 1989; Erden, 1993: Nur ve Özmen, 1996;
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Yalçın , 1996; Tıpı rd amaz ve ark., 1999; Yalçın ve
ark, 2001; Yalçın ve Tı pı rdamaı , 2001) yapı lmas ı na
karşı n , sl~ 1I1arda başın yOzlek ve derin verıala n
üzerinde Sharma ve Dhingra ( 1 979)'n ın burtaıo'da :
Smuts ve Bezuidenhout (1992)'un s ı~ı rda ; Bahar
(2003) ile Bahar ve Tı pudarnaz (2004)'ln manda'da
yapm ı ş old uk ları ça lışmala r haricinde oldukça yetersizdir. Bu çal ışma ile Holstein ı rkı s ı~ ırlarda başm
yüzlek ve derin venala r ı nın anatomik ol u şu mu ortaya
ç ı karılacak ve mevcut olan varyasyonlar tespit edilerek elde edilen bulgular, diQer anatomik ve klinik
çalışma lar için bilimsel bir zemin ol uşturacakt ır ,

V. jugularis
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caudoventralinde ve angulus manhemen gerisinde v. linguofacialis ile v.
maxillaris'in birleşmesi ile oluşarak orijin alır ve bu
damar boyun bölgesinde sulcus jugularis içinde seyrettikten sonra v. cava cranialis'e açılır (Schwarz,
1959; May, 1964; Getty, 1975; Sharma ve Dhingra,
1979; Schummer ve ark., 1981; Ashdown ve Done,
1984; Singh ve ark., 1989; Smuts ve Bezuidenhout,
1992, Dursun, 1994; Nur ve Özmen, 1996; Yalçın ve
Tıpırdamaz , 2001).

alır (Schummer ve ark., 1981 ). Bu damarı n Akkaraman koyunu ve Ankara keçisinde v. maxillaris'e
açıldığı bildirilmektedir (Yalçın ve Trpırdamaz, 2001 l.

V. linguofacialis, koyun, keçi ve sığırlarda angulus mandibulae'nın ventrali düzeyinde v. lingualis
ve v. facialis'in birleşmesinden oluşur (Schwarz,
1959; Sharma ve Dhingra, 1979; Schummer ve ark.,
1981 ; Smuts ve Bezuidenhout, 1992; Nur ve Özmen,
1996; Yalçın ve Tıpırdamaz , 2001).

V. auricularis restrans. koyun, keçi ve sığırlarda
v. temporalis superficialis'e açılır (Schummer ve
ark., 1981; Smuts ve Bezuidenhout, 1992: Yalçın ve
Tıpırdamaz , 2001).

parolis'in

d ibulae 'n ın

V. temporalis superficialis, koyun, keçi ve sığır
larda orijini düzeyinde v. ophthalmica externa dorsalis ve v. frontalis ile birleşir , caudoventral yönde
seyrederek
art.
temporomandibularis'in
caudoventrali düzeyinde v. maxillaris'e açılır (Schwarz,
1959; Schummer ve ark., 1981; Smuts ve Bezuidenhout, 1992: Yalçın ve Tıpırdamaz , 2001 ).

V. ophthalmica externa dorsalis, plexus ophthalmicus'tan orijin alır. Craniodorsaı yönde ilerleyerek v. temporalis superficialis'e açılır (Schwarz,
1959; Schummer ve ark., 1981; Nur ve Özmen,
1996; Yalçın ve Tıpırdamaz, 2001).

V. lingualis; arcus hyoideus, v. sublingualis ve v.
protunda Iinguae 'nın birleşmesiyle oluşur ve v. linguofacialis'e aç ılır. (Schummer ve ark., 1981; Nur ve
Özmen, 1996; Tıpırdamaz ve ark., 1999).

Plexus ophthalmicus, periorbita ile örtülü bir
göz kasları konisinin ucunda bulunur
(Schwarz, 1959; Nur ve Özmen, 1996; Yalçın ve
Tıpırdamaz, 2001). Plexus ophthalmicus; w . vorticosae, w. ciliares, vv. conjunctivales, v. lacrimales,
v. ethmoidalis externa, v. supraorbitalis ve v. malaris'in göz konisinin medialinde ve for. orbitorotundum düzeyinde birleşmes iyle oluşur
(Schummer ve ark., 1981 ; Yalçın ve Tıpırdamaz ,
2001).

V. submentalis; sığırda inc. vasorum facialium
düzeyinde v. facialis'e açılır (Schummer ve ark.,
1981L.

şekilde

V. facialis; sığırlarda v. submentalis (Schummer
ve ark., 1981, Smuts ve Bezuidenhout. 1992),
koyun, keçi ve s ığırlarda w . labiales inferiores, v.
profunda faciei, w. labiales superiores, v. lateralis
nasi, v. palpebralis inferior medialis, w . dorsales nasi
ve v. angularis oculi'nin birleşmesiyle oluşmuştur
(Schwarz, 1959; May. 1964; Schummer ve ark.,
1981 ; Smuts ve Bezuidenhout, 1992; Nur ve Özmen,
1996; Yalçın ve Tıpırdamaz, 2001).

Koyun, keçi ve sığırlarda v. masseterica ventralis, m. masseter'in içinden caudal yönde ilerleyerek mandibula'nın caudal köşes i düzeyinde. v
maxillaris'e açılır (Schummer ve ark., 1981; Yalçın
ve Tıpırdamaz, 2001).

V. profunda faciei koyun, keçi ve sığırlarda; v.
ve v. palatina descendens'in birleşimi ile
oluşmuştur (Schummer ve ark., 1981; Smuts ve Bezuidenhout, 1992; Nur ve Özmen, 1996; Yalçın ve
Tıp ırdamaz , 2001 l. Bu damar ventromedial olarak
ilerler ve m. masseter ile m. buccinator arasında v.
facialis'e aç ı lır (Schwarz, 1959; May, 1964; Schummer ve ark., 1981 : Nur ve Özmen, 1996). Plexus v.
profunda faciei; koyun, keçi ( Yalç ı n ve Tıpırdamaz,
2001 ) ve sığırda (Schummer ve ark., 1981; Smuts ve
Bezuidenhout, 1992) v. profunda faciei'ye açı lır.
ı nfrao rbi ta li s

Plexus pterygoideus, m. pterygoideus Iateralis
ve m. pterygoideus medialis arasında bulunur
(Schummer ve ark., 1981; Nur ve Özmen, 1996;
Yalçın ve Tıpırdamaz, 2001). Plexus pterygoideus;
w . palatlnae, w . pharyngeae, v. alveolaris inferior,
v. temporalis profunda, v. masseterica. vv. articulares temporomandibulares, v. buccalis ve vv.
pterygoideae 'nın
ramus mandibulae'nın mediali
düzeyinde ve m. pterygoideus medialis ile m. pterygoideus lateralis arasındaki bölgede birleşmesiyle
oluşur (Schummer ve ark., 1981; Yalçın ve
Tıpırdamaz , 2001).

V. maxillaris koyun, keçi ve sığırlarda ; gl. parotis'in medialinde ventral yönde ilerler ve ramus
rnandibulaenm caudali düzeyinde v. jugularis externa'ya aç ılır (Schwarz, 1959; May, 1964; Schummer ve ark., 1981; Smuts ve Bezuidenhout, 1992;
Yalçın ve Tıpırdamaz, 2001). Bu damar v. jugularis
externa'ya açılmadan hemen önce kulağın caudodorsal yönünden gelen v. auricularls caudalis'i

Materyal ve Metot

Bu çalışmada Konya mezbahalarından temin
edilen 8 adet Holstein ırkı sığır başı kullanıl dı. Materyallere, v. jugularis externa ve a. carotis communis'den % 0.9'luk tuzlu su enjekte edildi ve damar
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1I.. 1~ IC'in I r l. ı SIl!:ırbırdOl " 1iI ~l n 'lı 'ii/lC'I. . C' I~rin •••
~i kan yıkanarak boşaltıldı . Daha sonra v. jugulans externa'ya renklendırinllş mavi tatex e'Ilekte
edıkh Latex ~sıyonu ıçın 350 CC . Ialeıı ve 10 cc.
renklendirıo töeea permanent 20120 ma.... kuııaş
boyası) karışt .. *:ıı ve ıatex eılekSiyOrU'l.J takiben
araştırma materyaJleo 12 saat cce scakbOında bek!etild ten SOfYa % 101uk formaldetvt SOkJSYOnU
ıçensıne konuldu. Materyallet" dısetl.e edi~ek y(.ızlek
ve derın venaları ınceıencıl. &ı araştırmeda Ana tomi
Anabıllm Dalına aıt pees. IJısturi . hemostalik pens,
ekattor. kostatom. nJjın. rnaxas ve biJyUteç kuılanıldı .
Calışma materyaJlerınin gôrUntülen Sony Oigıtal
OSC·S75 model fotOOraf makınası ile çekildı ve
araştırmada sunuldu . Yapılan bu araşnrmada elde
edılen bulgLAar (artene! sıstemın tersıne ) , kanın venalardakı akış yönO do{lrul tusunda yazıldı. Anatomık
terımler ısımlendırilirken N AV. ( 1994)'daki terimler
esas alındı

Bulgular

~ek

caudolateral yOnde üer-

v IiOgUOfacialis'e açıkhQı beMendı .

Neus hyoIdeus'un. basahyoedeum dÜZey'inde
i v. Iinguais'i transversal olarak birleştıren bil'
yapı okıı.ıQu tespıt edikiı . Arcus hyOideus'un eaLJjaI
)'Öf"ds 1-2 ınce dalı da Iarynx'e verdıQI gözlendi. BasıhyO'dEtoo1'un erarUliınde aro.ıs hyoedeustan çıkan
bir dalı" da v. SUbhnguabs ile aolDaştıOl beIIr1endi.
her

mentL.m OOIgesinden Ofiiın
corpus mandibulae'nın ve m mylOhyoideus 'til venlral kenan bOyunca ilef1eOi!}1 ve onjınınden sonra v. profıı1da hnguae ile beraber arcırs
hyoıdeus noktas ı nd a v. lıngualis'e katlldlQl gOzlendl.
V. sublınguaııs'in , symphysis marenbutae duzeyinde
karŞı tarafın aynı ı~i venası ve bu düzeyin dcr·
salinde verdiOı ince bir daı vesuasıvıa da v. suomentaiis ile aQızlaştıOl tespıt ed.adi.
V.

sublınguahs'n ,

aıarak

V. profunda Irıguae'nın, m , hyoglossus ile m.
styIOgkJssus kastarı arasında apex Iınguae·dan o"'n
ak:h!}ı ve daha sonra dikn dOIsalınden geien ve burada btr p1exus akıştllan vv. delIsales Iirıguae1arı da
aıarak v. ~1e birlikte v . lingualfs 'e açıldığı

extema'nm, araştınna
materyallerının heosinde angulus mandtbulae'nın caudalı ve ala ananna'm ventraSi düzeyınde v. macnans
ve v lInguotacıalis'iı bir1eşmesıyle başlang ıç aidIOJ
gOzlendl
V

tıum mandıbulae dLizeyuıde

Jugularts

ıesce edık> .

V knguotaC&8ks ·ın (ŞekıL. 31a), vv, glandıJares .
v lıngualıs ve v. faoalıs'n angllus mandıbulae'nın
caudoventraıı duzeywıde ve gl. perous'm alt ında
bırıeşmesıyle c>'uştug u gOZ!endi. Tüm materyal lerde
m masse ler ın eaudolateralınden çık an bir da lı n da v.
hnguolacıalıs 'e aç ı ldı!}ı belirtendi. Ayrıca v . Linqoo tacıans'm tüm baş ömeklenrde v. jug ula rı s extema've açıımad an hemen örce. damarın ventrc medıanroen başlangıç alan bir dalın ceenocorsat
yönde ue rıeveree angulus mandlbulae 'nın caudali
düzeyınde v. auriculariS calldalls ile aQızlaştl!}1 be-

V laoalts'in (Şekıl : 1-2-31d), v SUDmentalls, w
Il"llenores, v. protoncıa tece. vv Iab&ales superiores, v Ialeraıis Msı , vv corsales nası. v palpetsalis inlerlOl medı ahs ve v. anguıaris oc:uIi'nın
btneşmeStyle oIuştuQu behrlend ı . V, recıan s jn, 00jinınden itıba ren eaudoventraı yönde oblık olarak Herledi9i ve m . zygomatıcusun alt ı ndan geçerek, m.
masseter 'in vennan düzeyinden ı tı ba ren hali ıçe caudale
dönerek
ı rcıse ra
yaso rum
lacialium
düzeyinden sonra v. lingua lls ile birlikt e v , lmguolacialis'e aç lld lQı belirlendi .

lirlendı

submen talis'in (Ş e ki l : ' -21e), mentum
m. geniohyoideus'un oriJinı düzeyı nde
bir plexus yaptl!}I, bu noktada ka rş ı tarafın v. submenl alı st v. sublingualis ve vv. labiales infenores ıle
de aQ ızlaşt ıO l gOzIencfi . Bu damarın eaudal yönde m.
myIohyoideus'til ventral yüzü boyunca iler1eyerek
rıctSU"8 vasorum faoshum düzeynde ve Inn. mandıbLAaos "., eranial ucu yakınında v laoaJis'e açıkiıQ ı

tabıales

V.

bölgesındeki

Vv glandulares 'ın ( Şek il : 2·3ib), araştırma maıervaller ın ı n tümünde hem gl. parotı s 'ten hem de gl.
manChbulans'ten orlJı n aIdıOı, gl. mand ıbulansıen ariJın alan dalların v. li nguofacıalis'in orijini düzeyine
açlldıQJ, gl paratıs'ten orijin alan ve sayıları ~10
arasında deQışen aaıları n ise hem v. aunculans caudalııs 's hem de v. rrıaxilans'e açıkitOl beIır1endi ,
V Laryngea eranıalısln , larynx'c1en ber ple xus halnde başlangıç aidIOı ve m , dtgastıicus'un laterabnden ventral yonde lJer1eyelek, v, facialis i~ v_
!ınguaJıs'ın bıı1eşm yernn hemen arkas ından v, lin-guolaoalıs 'e açlldtOl gOtüC!ü .
V lınguahsın (Şekıl : 1-2-3Ic), arcus hyoid eus, v.
profunda Iinguae ve v. Slbttnguahs~ın spatı um mandıbulae düzeyınde ve gt. mandıbulans'll"l UstUnde
bırteşmesı)1e OluştuQ u beh rtendı V. !ıngualıs rın, spa_
85

"""r1enao.
Vv labıaIeS ınlerıores·... ($ekli: lif) i k dal ı ınce
ve )'ÜZktktır . Bu damarın ıae...m ınf8nOl ve mentum
tıOIgeSIndek; P'eXlJS'tan onjlO aldıktan sonra m dep.
ressor ıatıii Infenons1n altından SUPertıCıaJ ofarak
oorpus mandıbulae boyu"lC8 ıtenediQı ve Il"lCIsura va·
SOfU'TL faoa lMtı 'un hemen erantodorsali dtlzeytnden
v, facıaiis 'e katıkilQl beI'r1endı . Adı geçen oamar. onpnıi duzeyındeki p1exus vasılaSlyta v. SUbmentallS ve
bunun yanında dorsakıe denn yaptdakı di{;ıer w 18-

Şekil

1. V. taciaüs (Yüzlek)

Şekil 2. V. Iı ng u ofacialis ve v. maxillaris (Derin)
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Holstein

Şeki l

ırkı Sıg ırlardıı Başm

yü ...lck

"C

Der in ...

3: V. linguefacialis ve v, lingualis (Ventral)

Şekil 1, 2. 3 için : a. V. linguefacialis b. Vv. Glandulares c. V. lingualis d. V. tacialis e. V. submentalis ı. V, labialis
inferier g. V. prefunda Iaciei h, Plexus v, prelunda faciei ı. Vv. tablares superieres j. V. lateralis nasi k. Vv. dersares
nasi ı. V. palpebralls inferier medialis m. V. angularis eculi n. V. palpebralls superier medlalis e. V. frentalis p. V.
maxillaris r. V. masseıerica ventralis s. V. ternporalls supertlclaüs ı. V. transversa Iaclel u. Plexus pterygeldeus v.
V. ıernpora üs prefunda y. V. masseterica

biales interiores ile ili şki halindeydi. Bu damarın seyri
m. depressor labii interioris'in altında daha
derin olarak bulunan w . labiales interiores'in baz ı
ventral da llarıyla ağızlaştığ ı tespit edildi.

V. angularis orls'ln, orijin düzeyi eommissura labiorum bölgesidir ve burada m. orbieularis oris'ten
orijin alarak eaudoventral yönde ilerleyen damarı n
toromentale düzeyinde, derinde bulunan W . labiales
inferiores'e açıldığı gözlendi.
V. profunda faeiei'nin (Şekil : 2/g). plexus v , protunda taeiei, v. infraorbitalis ve v. palatina descendens'in m. masseter'in rostromediali ve m. buecinator'un caudal ucu düzeyinde birleşmesiyle
oluştuğu belirlendi. Daha sonra bu damarın 3. molar
diş h izasında ve m. masseter'in içinden oblik olarak
geçtiğ i ve nihayetinde incisura vasorum facialium'un
dorsalinde m. masseter'in ventralinde V. faeialis'in
medial duvarına açıldığı tespit edildi. V. profunda faciel'nin, V. tacialis'e açılmadan önce m. masseter'den sayı ları 4-5 arasında değişen r. massetericus'ları da a ld ığ ı tespit edildi.

sı rasında

Vv. labiales interiores'in ikinci da lı kalın ve derindeydi. Bu damarın mentum bölgesindeki plexus
mentalis ve labium interior'dan orijin alarak, m. bueeinator'un içinden eaudal yönde profund olarak ilerl edi ği , m. buecinator'dan ramus rnuscularis'leri de
alan bu damarın m. depressor labii interioris ve m.
bueeinator'un içinden eaudal yönde ilerleyerek ineisura vasorum tacialium'un hemen dorsali ve v. proJunda tacie'inin v. faeialis'e katıldığ ı noktanın tam
karşısındaki düzeyde v. taeialis'e açıldığı tespit edildi.
Ayrı ca bu damarın seyri sırasında m. depressor labii
interioris'in altında superficial w , labiales inferiores'in
b a z ı ventral dallarıyla da ağızlaştığ ı tespit edildi.
Derin olarak loealize olan w. labiales inferiores'in;
yüzlek yapıdaki v. labiales interior'a ve w . labiales
superiores'lere nazaran çok daha kalın olduğu tüm
a raştı rm a materyallerinde tespit edildi.

Plexus v. profunda taciei'nin (Şeki l: 2Jh), m. malaris'in medial yüzünden çok say ıdaki ince dallar halinde çıkarak caudal yönde il erl ediği ve tossa pterygopalatina düzeyinde tek bir dal halinde v. profunçla
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racetve

aç ı ldığ ı

belirlendi. Bu damarı n m. zygorneotahnde ve tuber t acıale düzeyinde v.
taciaüs'ten gelen bir dana ve ayr ıca areus zygo·
maticus 'un ventrahnde de v. masseteriea'dan gelen
kuwetli bir dalla anastomoz halinde olduğu lespi t
edildi. Bu d ama rı n m. malaris düzeyinde v, transverse tecernın bir danvta da aQ ızlaşll~ı belirlendi.

cart. nasi latera1is ventrafis'ten başlangı ç alarak
çıktığ ı ve m. levator labii superior'un insertio
düzeyinden cauoodorsal yönde i lerIediği ve
araştırma materya llerinin tümünde orijininden kısa
bir mesafe sonra w . corsaıes nasi ile birleşere k
ortak bir qövde ile v, tacı ense aç lld l{Jı , orijini
düzeyinde w. oorsaıes nasi ve w . tebteıes superiores'ln dorsal derin dallanyta ağ ızla şıı k la rı tespit
edildi. Ayrı ca a raştırma materya llerinin %50'sinde
w . labiales supenores'in yüzlek ve derin da l ı n ın
birleşi mi düzeyinden gelen anasternetik bir dahn v.
laterahs nasi ve w , corsaıes nasi'mn b irleşme
düzeyine açıldığı belirlendi. Ayrı ca os nasale'nm caudadorsalinden gelen iki ince dalm da bahsi geçen
birleşme düzeyine açıldığı belirlendi.

ma tıcus 'un

V. ophthalmica externa ventralis'in, orbıta
düzeyinde plexu s ophthalmicus ile plexus pterygoideus'u birbiriyle üişküendiren bir damar olduQu be-

lutendi.
V. lntraortnteüs'm. üst dudak ve burun
bölgesinden çı ka ra k , canaüs infraorbitalis boyunca
ilerlediği ve tossa pterygopalatina düzeyinde for . maxinare'den çı ka rak ventraJe doğ ru yöneldiQi ve daha
sonra da v, protunda taciel'ye aç lldlQ ı tespit edildi.

Vv. corsaıes nasi'nin (Şe k i l: ı- 21k ) , os nasale'nm restrat ucu düzeyinde burnun dc rsal
yüzünde cart. nasi lateralis ooreaüe ve vantralis'den
çıkan çok sayıda damarın birleşerek tek bir dal halinde ilerlediQi ve v. lateralis nasi Ila bi rleşerek ortak
bir dal halinde v. tacialis'e aç lldlQ ı gözlendi.

V. palatina c escenoe nsıo . palatum durum'dan
orijin alan v. palatina major ve burun boşluQundan
gelen v. s pheno pa lati na'nı n fossa pterygopalati na
düzeyinde birleşmes iyle o l u ştu{Ju gözlend i. Bu
damarın eaudoventral bir seyirden sonra fossa pteryqopalauna'nm caudall düzeyinde v. profunda facıerve kal lldlQI ve bu düzeyde plexus v. profurda facıoroon ince bir dal ald tQı belirlendi. V. palatina
rnaior'un . palatum durum 'da bir plexus ol u şturarak
başlangıç
al d lQı,
v, palatina minor'un ise
şekillenm ediği gözlendi. V. sphenopalatina 'nın , burun
boşluğ unda g en iş bir venöz aQ oluşturduğu ve daha
sonra for. sphenopatatina'dan çıka rak v. palatina
oesceroens'e açıldı ğı belirlendi,

V. palpebralis ı ntenor med ialis'in ( Şe k il: ı/l), palpebra Inferior'un verıtrannden orijin alarak, m. malaris'in ventrali düzeyinde rostroventral yönde oblik
olarak ilerleyip, yüz ıek olan iki w , tabtates superior'un v. faciatis'e açıld ığı yerlerin aras ı ndan , v.
tadalis'in caudal duva rı na aç ı ldığ ı belirlendi.
V. anqutane oculi 'nin (Ş ekil : 1-2/m ), gözün medüzeyinden ve regio frontatis'ten orijin alaroeırovenırat yönde ilertediği ve for. ınl
racrtıttate'nin hemen caucooorsau düzeyinde w.
dersabs na sı ile v. lateralis nasi'nin ortak damarıyla
beraber v, faciaüs'e açıldığı tespit edildi. Bu damarın
orijini düzeyinde os nasale'nin caudalinden de ince
bir dal aldı{Jı gözlendi.
dial
rak

Vv. Iabtates supenorestn ( Şe k i l : 1-211), iki
yüzlek, bir derin olmak üzere toplam 3 adet daldan
oluştuğu gözlendi.
Yüzlek olan ilk dalın planum nasolabtale'den itibaren, labium superior'dan ve m. buecinator'dan
birkaç dal alarak orijin aldlQı ve m. zygomatieus'un
allından geçerek v. lacialis'e aç ı ld ığ ı tespit edildi. Bu
damarı n m. buccinator'un içinden gelen dalları, profund yapı daki w . labiales oreocres He ve orijini
düzeyinde de v. ençutans ons ile ağ ızlaştıkları sap-

V. palpetırabs superıor mecialis'in ( Şekil; ı /n ) ,
gözün med.au düzeyinden orijin alarak v. angularis
oculi'ye açıldığı tespit edildi.
V. frcntalis'in (Şekil : 1/0 ), for. supraorbitale'den
ve orijini düzeyinde stnus frontalis'ten dallar
alarak, os frontale ile bulbus ocull'nin üstünde v, parpebraüs superior mecıans ile beraber v. angularis
oculi'ye açı ldığı belirlendi.
çıktığı

tandı .

Yüzlek olan ikinci dann ise m. crocuterrs aris ve
supecc r'dan orijin aldı ğı ve m. depressor labii
suceteren al tından caudoven tral yönde ilerleyerek
dersale doğru döndüğü ve nihayetinde v. tacialis'e
açıldığ ı belirlendi.
l abıu m

V, maxillaris'in ( Ş ek i l : 2/p), tüm araştırma materyallerinde ; v. aurieularis caudalis. v , masseterica
ventralis, v. temporalis superücialis ve plexus pterygoideus'un ramus mandibu lae 'n ın caudomedral'i ve
gl. parone'in medlah düzeyinde b irl eşm esı yl e
oluştuğu gözlendi. V. maxiüarfs'in. art. temporomandibularis'in distali ve eollum manoicutae'r un
mediali düzeyinde plexus pteryqoideus'ca n orijin
alarak ventrocaudat yönde gl. parotis1e örtülü bir
şekilde ilertediğ i ve daha sonra angulus man-

Derin olan üçüncü dalm ise m. ıevator labii superfor'un al t ında labium superior'dan orijin a ldığ ı ve
for. infraorbitale düzeyinden bir dal daha alarak v, facrans 'e aç ı ld ı ğ ı tespit edildi.
teral

aç ı sı

V. tateraüs nasi'nin (Şek i l :ı - 2Ij) , plica alaris'in lakısmında n ve carı. nasi aeeessoria medialis ile
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dıbulae 'nın caudoventraf düzeyinde v. linguofaciahs
ile birlikte v , jugularis extema'ya aldı~ı tespit edildi. V.
rnaxiüans'in orijini düzeylerinde gl. parotis'ten de 4·5
adet da l aldı~ı ve bu canann v. aunculans caudaus'e
giden dauarta anastomoz halinde old u{ı u gözlend i.

arcus zygomat icus 'un üzerinden bır kavis çizerek
coUum mardibulae'rnn cauda li d üzeyinc e v. transvarsa taciel ile birlikte v. rnaxiuans'e açıldığı belirlendi. Ayr ı ca bu dama rın başlang ıçtaki o üzevmde .
arcus zygomaticus'un üstünde ve art. ternporoma ndibutaris'in dorsalinoe v. massetenca'öan
gelen bir dalla da ağızlaştığı tespit edildi. Bununla
birlikte w , artkulares tempo romandtbuteres'oen
gelen bir dal ın da coüum mandibulae düzeyinde v.
tempo ralis suoerncans ile ağız laştlQı belirlendi.

V. auricu laris cacoeus'o . w . qlandulares. v.
v. aunculans tereraüs. v. auriculans
mtermeora ve v. aurıcularis prolunda 'nın kulağın
basısuun verirraf düzeyinde birleşmesiyle ol u şt uğ u
gözlendi. Bu damarın gl. parone'in caudat kenan boyunca vernraıe d~ru ilerleyerek, v. rnaxlllans'ln v. lugularis externa'va
açılmadan
hemen önceki
düzeyinde bu da marın cauocdorsat duvarına açlldlQ ı
tespı t edildi.
Vv. qıanduta res'm . sayıları 7~8 arasında de{ıişen
dallar halinde gl. parone'in içinden çıkarak v. aunculans caudalis'e aç ı ld ı ğ ı tespil edildi.
styıomastcioea .

V. aunculans rostralis'in. kula~ın basismde restral yönde ilerleyerek os temporale 'nı n proc. zygo,
maücusunun cauda 1i düzeyınd e v temporens supertcialis'e açıldığı belirlendi. V. aoncctans meoialls'in. m. cervicoseutularis ile m. mterscurutans'oen
orijin alarak v. auric ulans rcs tralis'e açıldığı görOl dCı .
V. transverse facel'nm ( Şeklı : 2Jt) , m. rnassetenn
pars superficiahs'inm dorsal ve lateral yüzünden onjin aldlQ ı ve caudal yönde ilerleyerek collum manv. temporahs superüciahs'e
dibulae düzeyinde
aç ı ldığı gözlendi.

V. stylc mastoide anm : cavum tympani 'den ç ıkt lQ t
ve for. sly1omastoidea'dan geçe rek prcc . jugularis'in
dc rsaltnde caudal yönlü olarak v. auricuıari s C8udaüs'e açıldığı belirlendi .

V. palpebra lis inferior lateraüs'in. arcus zvqodüzeyinde palpetıra mterior'dan oriin alarak
v. transvarsa taetel'nin ol uş u m un a katı ldı ğı belirlendi.

V. aurfculans ı aterausın kulaQın apex'inden onjin alarak, orta hat üzerinden caudove ntrale ~rv
i l e r l ed i{ıi ve kutaqm bastst düzeyinde v . euncorans
caudalis'e açıldığı tespit edildi. V. auncutans tateraha'in orijini düzeyinde v , auricularis intermeoia ile
ağızlaştığı gözlendi.

matıcu s

V. palpebralis superior lateralis'in. palpetıra 9 U·
perler'dan çıkarak v. ternporalis superficialis'e
açlldlQ ı teürıerdı.

V. ccmuatis'in. boynuzun basisinden orijin atarak os tempcrale'mn proc . zygomaticus 'unun oorsannde v temporalis superüciatis'e açı ldığ ı sap tand ı.

V, auncutarts interrneota'nm; kulağ ı n apex'inden
oruin alarak kulaQ ın rnediat kenan boyunca cauoodistaıe doQru i lerl ed iğ i ve v. aur culans profunda'mn uç k ı sm ına aç ıldığ ı tespit edildi.
V.

V. ophmeırtuca extem a dorsans'in. göz konisinin içerisinde pıexus ophlhalmicus'dan ç ıkarak
dorsal yönde ilerlediği ve periorbita'yı geçtıkten
sonra caudala y öneletek os tempcrale'nm proc.
zygomati cu s'unun dotsali düzeyinde, v. tempo ralis
superüctaüs'in ol u şu muna ka tı ldığ ı belirlendi.

eurıcularts

k ı sm ından
ol uşumuna

profurda'nm : kulağın caudat
oriiin alara k v. auricularis caudalis 'in
kat ıldığ ı görüldü.

V. masse lerica ven trahs'in ( Ş e k i l : 2/r), m. masseter'in pars supernctahs'mm caudoventralinden orijin
alan ince oanar halinde , caudal yönde seyrettikten
sonra gl. parons'm median ve v. ternporaüs superl iciahs ve v. transversa tacieinin bi rleşme
düzeyınin al tında, v. ma xtüarta'ln lateral duvarına
açıldığ ı belirlendi . Bu dama rın aynı zamanda v. faciahs ile ağızlaşll{ıı tespit edildi.

bta içerisinde oerorona ile sanh göz konisinin
eaudal UCU düzeyinde birleşmesiyle oluştuğu belirlendi.

V. temporaüs superncraus'in (Şekil : 2/s), v. auricularis rostralis , v. transversa laciei. v, palpebrahs
superior lateralis, v. cornual is ve v. o ph lhal mıca ex·
terna dorsahs'in katılımlaoyla oluştuQu ve collum
mandi bulae 'nın caudali dOzeyinde v. maxillans'e
a ç ı ld ı {ı ı tespit edildi. V. temporalis su perficıalı s 'i n , Os
temporale 'nin proc. zygomaticus'unun cıaniomedia li
düzeyinde ve m. tempora1is'in lateralınde v. ophthalmica externa dorsalis ile birleştiği belirlendi,
Daha sonra bu dam arın caudoventral pozisyonda

Vv. vorucosae'run: ikisi dorsal ı kisi de ventrar
olmak üzere dört dar oldukları ve cornea ile selara 'dan arijin aldıkları belirlendi. Dersaldeki iki dal ın
m. rectus dorsalis'in iki tara fında n bağımsız olarak
Ç ı ktı kları ve v. supraorbltalis ile birlikte plexus oph·
thalmicus'a açıldıklan tespit edildi. Ventraldeki ı ki
daim ise m. rectus mediali s'in iki tarafınd an çı kt ığı ve
lateraldeki da l ın direkt, medialdeki dalln ise v. malans ile birlikte plexus ophthalmicus 'a aç ı ld ı ğ ı te sp ıt
edildi.

Ptexus ophthalmcus'un. w , vorticosae , w . o.
üares. w . conjunctivales, v. tacnmaıes . v. emmoidalis extema. v. supraorbüaus ve v, maıan s tn or-
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Vv. ciliares'in; sclera'dan bir plexus oluşturarak
ve direkt olarak plexus ophthalmicus'a
açıldığı belirlendi.
Vv. conjunctivales'in; conjunctiva'dan orijin alarak ventral yönde i l erlediği ve plexus ophthalmicus'a
aç ı ld ığ ı görüldü.
V. lacrimalis'in; gözün dorsalinde iki ince dal halinde gl. lacrimalis'ten baş langıç aldığı ve caudoventral yönde seyrettikten sonra v. ophthalmica
externa dorsalis'e açıld ığı gözlendi.
V. ethmoidalis externa 'nın ; lamina cribrosa'dan
orijin alarak lateral yönde i l erl ed i ğ i ve for. ethmoidale'den a. ethmoidalis externa ve n. ethmoidalis
externa ile beraber geçerek ventrale doğru
yöneldikten sonra v. malaris'e açıldığı tespit edildi.
Ayrıca ad ı geçen damarın beynin rhinencephalon
bölümündeki sinus sagittalis dorsalis'in orijini
düzeyindeki venalarla ağızlaştığ ı gözlendi.

V. alveolaris inferior'un, labium inferius'dan v.
mentalis ad ıyla ince dallar alarak başlangıç ald ı ğ ı ve
daha sonra da caudal yönde for. rnentale'den ca·
nalis mandibulae'ya g ird iğ i belirlendi. Ad ı geçen
kanal içerisinde rami dentales'leri de a ld ı ktan sonra
for. mandibulae'dan ç ı kt ığ ı ve m. pterygoideus medialis'in lateral yüzü düzeyinde v. maxillaris'e aç ı ld ı ğ ı
tespit edildi.
V. temporalis profunda 'n ın (Şekil : 2/v), art. temporomandibularis'in üstünde m. temporalis'den çok
sayıda daldan o luşan bir plexus'dan orijin ald ığ ı ve
ventrale doğru yönelerek çene ekleminin a ltında plexus pterygoideus'un oluşumuna katıld ığ ı belirlendi.
Vv. articulares temporomandibulares'in, incisura mandibulae düzeyinde, v. temporalis profunda'nın bir dalı ve v, masseterica ile b irleştiğ i belirlendi. Aynı düzeyde, m. masseter'den 4-6 adet
venöz dalı da ald ığ ı tespit edildi.
V. masseterica'n ın (Şekil : 2/y), m. malaris'in
medialinde plexus v. profunda faciei ile ağ ız laştı ğ ı
düzeyden başlayarak orijin ald ı ğ ı , arcus zygomaticus'un ventral yüzü boyunca caudale doğru ilerlediği ve bu düzeyde m. masseter'den gelen r. massetericus 'ları da alarak v. temporalis profu nda ' n ı n
oluşumuna katıld ığı belirlendi.
V. buccalis'in, m. pterygoideus'ları n medial
yüzünde v. profunda faciei'yi plexus pteryqoideus'a
bağlayan
ve sonuçta plexus pterygoideus'un
oluşumunu
sağ layan
damarlardan biri olduğu
gözlendi.
Vv. pterygoidea 'n ı n , ilk olarak m. pterygoideus
Iateralis ve m. pterygoideus medialis'lerin aras ından
bir plexus ile başlangıç aldığ ı ve toplam beş adet dal
halinde
plexus
pterygoideus'un
oluşu m un a
kat ıldıkları belirlendi. Bunun yanında beş adet daldan, ventraldeki en son dal ın da ramus mandibulae 'nın mediali düzeyinde v. alveolaris inferior ile
ağ ızlaştığı gözlendi. Ayrıca m. pterygoideus medialis'in lateral yüzü boyunca gelen bir venarun da
dorsale doğru ilerleyerek ramus mand ibu lae 'n ı n mediali düzeyinde plexus pterygoideus'un o l uşum una
katı ld ığ ı belirlendi.
Tartışma ve Sonuç
V. linguofacialis'in, koyun, keçi ve s ı ğ ı rlarda VV.
glandulares, v. lingualis ve v. facialis'in birleşmesiyl e
oluştuğu ve bu sonucun da literatür bulg u larıyla
(Schwarz, 1959; Schummer ve..ark., 1981; Smuts ve
Bezuidenhout. 1992; Nur ve Ozmen, 1996; Yalç ın
ve T ıp ırdamaz , 2001 ) paralellik gösterdiği beIi rl e n mi şti r. Bahar (2003), mandalarda v. submentalis ve m. masseter'i drene eden baz ı dall arı n
da v. Iinguofacialis'e katı labi leceğ i ni bildirmesine
rağmen araştırma materyallerinde m. masseter'den

başlad ığ ı

V. supraorbitalis'in; for. supraorbitale'den a. supraorbitalis ve n. supraorbitalis ile birlikte geçerek,
gözün medial açısında m. rectus dorsalis'in lateral
yüzü boyunca ventrale doğru seyrederek plexus ophthalmicus'a aç ı ld ığ ı tespit edildi. Ad ı geçen damarın v.
angularis oculi'nin v. frontalis'i ile ağızlaştığı gözlendi.
V. malaris'in; fossa sacci lacrimalis'den a. malaris'le birlikte ç ıktığ ı ve sayı ları 7 ila 8 arasında
değişen çok ince dalları alarak, caudal yönde i1erlediği ve plexus ophthalmicus'a aç ıldığı belirlendi.
V. palpebrae tertiae 'nın : palpebra tertia'dan orijin
alarak gözün medial açıs ı düzeyinde v. malaris'e
açıldığı tespit edildi.
Plexus pterygoideus'un (Şekil : 21u), vv. paı atin ae, vv. pharyngeae, v. alveolaris inferior, v. temporalis profunda, v. masseterica, vv. articulares temporomandibulares,
v.
buccalis
ve
vv.
pterygoideae 'nın ramus mandibulae'nın medialinde
ve m. pterygoideus medialis ile m. pterygoideus lateralis arasındak i bölgede b irleşmesiyle meydana
geldiği tespit edildi.
Vv. pa latinae 'n ın , plexus palatinus'dan orijin alarak plexus pterygoideus'un ol uşumuna katı ld ığı
gözlendi. Plexus palatinus'un ise paraturn molle ve
tonsilla palatina düzeyinden orijin ald ığ ı ve bu
düzeylerde bir ağ oluşturdukta n sonra caudal yönde
ilerleyerek vv. palatinae 'n ın oluşumuna katı ld ığı
gözlendi.
Vv. pharyngeae 'nın , tonsilla palatinae ve
pharynx duva rından orijin alan çok sayıda venöz damarlarla başlang ıç alarak m. pterygoideus lateralis
ve m. pterygoideus medialis arasında caudodorsal
yönde ilerleyerek plexus pterygoideus'un oluşumuna
kat ıldı ğı belirlendi.
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dirilmesine raQmen, bazı literatürlere (Schummer ve
BIk.• 1981; Smuts ve BezuidenhoUl, 1992; Nur ...e
Ozmen , 1996; Yalçın ve Tıp ırdamaz. 2001) paralel
olarak v. profunda faciei'ye katıld lQı belirlendi.

gelen cahn varhCına rasuarurken v. submentalis ile
olan il işkiye rasllanılmad ı . Ayrıca literatür venıerinden
lark l ı olarak tüm baş örneklerinde v. Iinguotacialis1n
v. ıug ulari s externa'ya açılmadan hemen önce,
damarın ventromedialinden baŞlangıÇ alan bir dalın
cranıodorsal
yönde ileOeyerek angulus mand ıbu!ae 'n ın caudal i düzeyinde v. eunccıans caodalis
ile B9lzlaŞUCı belirlend i.
Bahar (2003), v, laryngea craraahs'in. mandalarda v. lingualis veya v. submentalis'e açıldıCını
bild ırmesına karş ıl ık , bu damarın v. linguofacialis'e

V. ophtha lmlca externa vennaüs.

Yalçın ve
(200 1) ile SChumrrıer ve ark . (198 1)'na
gOre ruminanllarda pıexus ophthalmicus ile i li şkil idir .
Bu araştırmada da benzer şekilde ad ı geçen
damarın plexus ophthalmicus ile p1exus pterygoideus'u ilişkide butuncıurd~u tespit edi lmişıır.
V. palpebralis superior medialis. SChwarz
(1959) 'a gOre keçide v. temporalis sccerecaae'e
veya v. ophthalmica exteme coesalis'e açı lır . Sunulan bu çalışmada ise Yalçın ve T ıpı rdamaz
(2OO1)'ln koyun ile keçi ; SChummer ve ark. (1981)
'nın nsranannar: Bahar (2OO3)'ln manda için b il dirdiklerine benzer şek ilde tüm materyallerde v. angulaıis ocu1i'ye aç ıkjı~ ı gözlenm iştır .
Trpıroamaz

açıld lC ı belirlendı .

Areus hyOtdeus'un literatür (Schwarz. 1959;
SChurrvner ve ark., 1981; Bahar . 2(03) verilerine
ilave oıarak, v. sublingualis ile ~lzlaşt lC ı tespit edilmı ştı r ,

Bu araştırmadaki LOm materyallerde v, sul>mentalls'in ; koyun ve keçi için bildirilenlerden
(Schw arz, 1959; May. 1964; Nur ve Özmen, 1996;
Yalç ı n ve T ıp ırdamaz, 2001) fandı olarak mentum
bölgesinde m. gentotıyoideus'un orijini düzeyinde bir
plexus yaptlC ı ve Schurrmer ve ark . (1981 )'nın
s l{Jırlar için bıldırdi{Jı gıbi , mcsura vasorum tadalium
düzeyinde v, racans'e açlldlCı tespit ed ilmiştır. Bahar
(20Q3) ise bu damarın, mandalarda v. tinguofacialis 'e
katlldll}lnt ifade etmektedir. Ayrıca bu araştırmada v.
submentalis'in, men tum bölge sinde karşı tarafın v,
submentalı s1 ve yine aynı düzeyde v, sublingu alis ve
vv. lab ales inferiores ile aQızlaştlCı belirlenmi şti r.

V. Iateralis nasi'n in, Schummer ve ark. (198 1)
ile Bahar (2003 )'ln bildirdiklerinden farkl ı olarak,
Yalçın ve Tıpırdamaz (200 1) ile Nur ve Ozmen
(1996)1n koyun ve keçi için bildirdilderine benzer
şekilde. burnun lateral duvar ından çok say ıda dal
halinde erijin aid ıCı ve bu damarın w . dorseıes
nas ryıe birleşerek v. taciaüs'e aç lld lQ ı gözlenmiştir .
Ayrıca bu çalışmada ad ı geçen damarın , orijini
düzeyinde Yalçın ve Tıpırdaınaz (2OO1)'ln koyun ve
keçi ; Bahar (2003)'ln ise manda için bildirdiklerine
benzer şekilde w . ocrseıes nasi 'nin başlang ıç venaları ve w . labiales superio res' in uç dallarıyla
a!') lzlaştıCı
belirlenm iştir.
Ayrıca
araştırma ma teryanerinin %50 'slnde w . labiales supenores' ln
yüzlek ve derin dalının birleşimi düzeyinden gelen
anastomotik bir daım v. lateralis nasi ve w . dorsales
nesi'nin birleşme düzeyi ne açl ldlQı belirlendi. Bununla bir1ikte os nasale 'nin caudodorsalinden gelen
iki ince dal ın da adı geçen bi rleşme düzeyine açıldı!')ı
belirlendi.

V. profurda ıeceı . bu araştırmadaki tüm ma teryallerde oldukça kuvveüi bir yapıdayd l. Bu
damarı n , koyun , keçi ve sıC ırıarda literatür verilerine
ilaveten (Schwarz, 1959; Schumme r ve ark., 1981 ;
Smuts ve Bezuidenhout, 1992; Nur ve Ozmen, 1996;
Yalçın ve Tıpırdamaz, 200 1l, v. tacialis'e aç ı lmad an
önce Bahar (2003 )'ln mandalardaki verilerine uygun
olarak m. masseter'in medla t yüzünden r. massetericus isimli dalları aldlQı belirtendi. Buna ilaveten
Schumme r ve ark. (1981)'nın bildirdiQi gibi bu
çalışmad aki tüm materyallerde pıesus v. profurda taClei'nin, m. malaris'in ventrocrania1i düzeyinde v.
transverse taciei'den gelen bir dal ile; arcus zygornatcus'un cramoventref düzeyinde de v. masseterica ile a{llzlaşt ıC ı tespit ed ilmiştir.

Vv. glandulares'in , bu çalışmada Schummer ve
ark. (1981), vaıçm ve T ıpı rd amaz (200 1) ile Nur ve
Ozmen (1996)'in koyun , keçi ve slCırlar için bildirdiklerine benzer şek ilde gl. parotis'den bir çok dal
halinde çıktlCı ve ad ı geçen damarların v. auricularis
caudaus'e açlld lQı gOzlenmişlır . Bunun yan ında
Schummer ve ark . ( 198 1) ile Nur ve Özmen (1996)
ruminantlarda gl. mand rbularis'den ç ıkan dalla rı n da
v. aurieularis caudalis'e açlld ll}lnt bildirmektedirler.
Aksine bu çalışmada Yalçın ve Tıpırdamaz (2OO1)'ln
koyun ve keçi için bel irttik larıne paralel şek ilde ,
araştırmadaki tüm HoIstein slQır başlarında bu dtr
rumu gOzlemleyemedik. Buna karşın bU çalışmada
gt. mand ibularislen çıkan dalın, angulus mandibUae'nın ventrali düzeyinde v. Iinguofacialis1n on-

minor'un fiıeratu rde koyun, keçi ve
(SChurrmer ve ark., 1981; Yalçın ve ark,
200 1; Bahar, 2(03) paratom moIle'de p1exus palatinus'un resver bOIümünden baştangIÇ aldı{ll ve
lossa pterygopalalına 'da v. palatina major 'a katıldı!,)ı
bildırilmesi ne karş ın yap ılan ça l ışmada bu damara
V.

palatına

sı{l ırlarda

rastlanmadı .

V

ınfraorbıtal is 'in,

tarafından

mandada Bahar (2003)
v. pa1atina descendens'e katıldı{ı ı bil91
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ıını noktasına açıldı{ıı belirlenmi ştir.
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gl. paratis'den ç ıkan 4-5 adet oalm da v. ma xütans'e oriji nı düzeylerinde katıldı{ıı tespit edilmiştir.

ayrıca ,

V. tempcrahs superticiaüs'in orflin, seyir ve
ile ı lgı li bulguların literatür (Schummar ve
ark., 1981; Nur ve Özmen, 1996: Yalçın ve
Tıpırdamaz. 200 1; Bahar, 2003) verilerine uygun
o ld uğ u , bunun yanında bu da marın başlangıçtaki
düzeyinde arcus zygo maticus'un üzerinde ve art.
temporomandtbınans'm
dersalinde
v.
masse renca'd an gelen bir dana . buna ilaveten w . artıculares temporomandibula res'den gelen bir cana
da conum mandibulae düzeyinde v, temporalis superücralls ile ağızlaştı{ı ı belirlendi.
dağılımı

V. masseterica vent rans'in . Schu mmer ve ark.
(1981)'nrn ruminan tlar, Yalçın ve Tıpı rdamaz
(200 1j'm koyun ve keçi, Bahar (2oo3)'ln ise manda
ıçın bildırdi{ı i gibi mandi bula'nın caudal köşesi nde v.

macnans'e açıldı{ıı belirlenmiştir .
Vv. pteryçcidearun. koyun, keçi ve

sı{ıırlarda literatür (Schwarz, 1959; Schummer ve ark., 1981;
Smuts ve Bezuidenhout, 1992 ; Nur ve Özmen, 1996;
Yalçın ve Tıpırdamaı, 200 1) bulguları ndan fark lı otarak incelenen tüm Besten ırkı s ı{ıır başlarında m.
pterygoideus lateraıls ve m. pterygoideus mediaüs'lerin arasından beş adet dal ve buna ilaveten
ayr ı bir cerm daha de rsale do{ıru yönele tek ptexus
pterygoideus'un oluşum una kallldı{ıı belirlenmi şti r.

Sonuç olarak : yapılan araştırma ile Holstein slQır
orantat bölgedeki venöz damarları , varyasyonlar ve anasto moztarla birlikte ortaya konularak
diger
baz ı
hayvan
türlerinin
bulqulanvta
ı r kı nı n

karşılaştırılmıştır.
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