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ÖZET 

Sylvian sisternanın mikroanatomisi özellikle pteriyonal yaklaşımda cerrahi 

öneme haizdir. Frontotemporosfenoidal kraniyotomi olarak da bilinen pteriyonal 

yaklaşım sylvian diseksiyon ile sylvian sisterna içeriside bulunan lezyonlara ulaşmada 

hızlı ve anatomisinin iyi bilinmesi halinde güvenli bir tekniktir. Sylvian diseksiyon bu 

bölge ameliyatları için gerçek bir anahtardır. Sylvian sisternanın anatomik 

varyasyonlarının bilinmesi nöroşirurjiyenin ameliyattaki yol göstericisidir. Yeterli ve 

hassas sylvian diseksiyon, beyin omurilik sıvısının sisternadan boşaltılması serebral 

volümün çabuk ve etkili azalmasına neden olur. Bu da anevrizma ve diğer lezyonlara 

cerrahi yaklaşımı kolaylaştırır. 

Bu çalışmada Erzurum, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim 

Dalı’nda 1985–2004 yılları arasında sağ veya sol pteriyonal yaklaşım ile ameliyat olan 

yüzyirmibeş hastanın ameliyatlarına ait video kayıtları incelendi. Ameliyat edilen 

hastaların yaşları 16-70 arasındaydı. Altmışsekiz erkek ve elliyedi kadın hasta 

incelemeye alındı. Hastalara anevrizma veya tümör cerrahisi uygulandı. Sylvian 

sisterna, sylvian ven, ve lentikülostriatal arter üzerinde durularak bunların varyasyonları 

araştırıldı. 

Sylvian sisterna lateral frontoorbital girus ile superior temporal girusun birbirleri 

ile olan anatomik ilişkisine göre incelendi ve dört tipe ayrıldı. Sylvian tip A; frontal ve 

temporal lobların gevşek bir şekilde yaklaşarak yüzeyde sylvian sisterna alanını örterek 

oluşturdukları sisternal varyasyon tipidir. Ayrıca bu görünüş geniş bir sisternal 

varyasyon olarak tanımlanabilinir. Sylvian tip B; frontal ve temporal lobların yüzeyde 

sylvian sisternayı örtecek şekilde sıkıca birbirlerine yaklaşmış olduğu sylvian sisternal 

varyasyon tipidir. Ayrıca bu tip dar veya kapalı sylvian sisterna olarak tanımlanabilinir. 

Frontal tip; lateral fronto-orbital girusun proksimal parçasına temporal lob içine herniye 

olarak oluşturduğu sylvian sisternal varyasyon tipidir. Temporal tip; superior temporal 

girusun proksimal parçasının lateral fronto-orbital girus içerisine herniye olarak 

oluşturduğu sylvian sisternal varyasyon tipidir. Sylvian sisterna içerisinde bulunan 

önemli anatomik yapılardan olan sylvian ven varyasyonları dallanma ve drenaj 

modellerine göre dört tip olarak sınıflandırıldı. Tip I; frontosylvian, pariyetosylvian ve 

temporosylvian venlerin tek bir sylvian ven içerisine drenjı olan tiptir. Tip II; 
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sfenopariyetal ve Roshental’ın basal veni, içine drene olan iki yüzeyel sylvian ven 

tipidir. Tip III; sfenopariyetal ve superior petrozal vene drene olan iki veya fazla sylvian 

ven tipidir. Tip IV; hipoplastik sylvian ven tipidir. Seyirlerine göre frontal tip, temporal 

tip, derin tip ve mikst tip olarak dört tipte sınıflandırdık. Sayılarına göre ise tek sylvian 

ven, çift sylvian ven ve ikiden fazla sayıda sylvian ven olarak üç tipte sınıflandırdık. 

Sylvian sisterna içerisinde bulunan ve önemli yapılardan olan lentikülostriatal arterler 

orjinlerine ve çıkış sayılarına göre incelendi. Orjinlerine göre lentikülostriatal arterler üç 

grupda, çıkış sayılarına görede yine üç grupta incelendi.  

Sylvian sisterna, sylvian tip A olarak adlandırılan frontoorbital girusun superior 

temporal girus ile gevşek bir şekilde yaklaşarak yüzeyde sisternal alanı örterek 

oluşturdukları varyasyon tipi %48 (n=60) ile en sık izlendi. Drenajına göre tip I sylvian 

ven olarak tanımlanan frontosylvian, pariyetosylvian ve temporosylvian venlerin tek bir 

sylvian vene drenaj idi. Bu tip %45,6 (n=57) oranıyla en sık olarak izlendi. Sylvian ven, 

seyrine göre ise temporal tip olarak adlandırılan temporal lob üzerinde seyir gösteren tip  

%71 (n=89) oranıyla en sık izlendi. Sylvian ven, sayılarına göre %79,2 (99) ile tek 

sylvian ven izlendi. Orta serebral arterin M1 segmentinin postbifurkasyonundan çıkış 

gösteren lentikülostriatal arterler %63,8 (n=32) ile en sık izlenen tipdi. Çıkış sayılarına 

göre ise tek kök halinde çıkarak 2–10 mm sonra dallanma gösteren lentikülostriatal 

arterler %60,7 (n=31) ile en sık izlenendi. 

Bu çalışma ile üzerinde çok fazla durulmamış olan sylvian sisternanın 

mikroanatomisini gözden geçirmek ve önceki mikronöroşirurjikal çalışmaları 

genişletmektir. 

Anahtar Kelimeler: Lentikülostriatal arter, orta serebral arter, pteriyonal 

yaklaşım sylvian sisterna, sylvian ven, varyasyon,  
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SUMMARY 

The microanatomy of Sylvian cisterna has surgical importance especially in 

pterional approach. Pterional approach, which is also known as 

frontotemporosphenoidal craniotomy, is a fast and, if the anatomy is well 

comprehended, a reliable technique to reach the lesions existing in sylvian dissection 

and sylvian cisterna. Sylvian dissection is a perfect key for operations in this section. 

The comprehension of the anatomic variations of sylverian cisterna is the leading factor 

of nörosurgen through the operation. Adequate and sensitive sylvian dissection, the 

discharge of brain–spinal cord liquid  through cisterna, makes a fast and efficient 

decrease in cerebral volume. And this makes it easy to approach aneurysm and other 

lesions surgically. 

In this study video records of operations of 125 patients operated in left or right 

pterional approach between the years 1985-2004 in Erzurum Ataturk University 

Medical School Department of Neurosurgery are examined. The patients operated were 

between the ages of 16 and 70. Sixty-six of them were male and fifty-seven of them 

were female. Those patients were applied aneurism or tumor surgery. It is focused on 

the Sylvian vein, Sylvian cisterna and lenticulostriatal artery and variations of them 

were studied 

Sylvian vein variations were classified into four types according to their 

branching and drainage models. Type I, is the type which has drainage of frontosylvian, 

parietosylvian and temporosylvian veins into only one sylvian vein. Type II, two 

superficial sylvian vein types which drain into sfenoparietal and Roshentals basal veins, 

Type III two or more sylvian vein types which drain into sfenoparietal and superior 

petrozal veins. Type IV is a hyperplastic sylvian vein type. They are classified into four 

groups according to their progress as frontal, temporal, deep, and mixed, into three 

groups according to their number as single, double and more than two sylvian veins. 

Sylvian cisterna was classified into four groups as sylvian type A, sylvian type B, 

frontal type and temporal type according to the anatomic relation between lateral 

frontoorbital gyrus and superior temporal girus. Lenticulostriatal arters which are one of 

the important structures existing in sylvian cisterna are classified into 3 groups by 

origins and into 3 groups again by number of emerge.  
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Type I Sylvian vein, defined according to its drainage, is the drainage of 

frontosylvian, parietosylvian and temporosylvian veins into a single sylvian vein. This 

type is found to be the most common one with the percentage of 45,6 (n=57). The type 

which progresses on temporal lob is defined as temporal type according to progress is 

found to be most common with 71% (n=89). Single sylvian vein is found to be the most 

common one among others classified by the numbers with 79,2% (n=99). The variation 

type which is formed by frontoorbital gyrus and superior temporal gyrus getting softly 

closer to cover cisternal region was observed the most commonly at the rate of 48% 

(n=60). The lenticulostriatal arters tending to emerge from the postbifurcation of M1 

segment of mid cerebral artery was the most common type observed with 63.8 % 

(n=32). If the emerging numbers are to be taken into consideration, the lentculostriatal 

arteries emerging as a single root but branching after 2-10 mm was the most commonly 

observed one with 60.7 % (n=31). 

The purpose of this study is to review the microanatomy of Sylvian systerna 

which hasn’t been much focused on so far and to extend the previous micro 

neurosurgical studies. 

Key words: Lenticulostriatal artery, middle cerebral artery, pterional approach, sylvian 

cisterna, sylvian vein, variation. 
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KISALTMALAR 

AKmA : Anterior Komünikan Arter 

ASA : Anterior Serebral Arter 

BOS : Beyin Omurlik Sıvısı  

İKA : İnternal Karotis Arter 

LSA : Lentikülostriatal Arter 

OSA : Orta Serebral Arter 

PKmA : Posterior Komünikan Arter 

 



GİRİŞ 

Sylvian sisterna; bazal sisternalar ile subaraknoid boşluk arasında geçiş görevi 

üstlenmektedir. Hipofiz tümörü, suprasellar ve sellar tümör operasyonlarında bu 

bölgenin anatomisi ve varyasyonları cerrahın başarısı, ameliyatın seyri ve hastanın 

akıbeti açısından iyi bilinme zorunluluğu arz etmektedir. Bir cerrah hastasını olabilecek 

en kısa süre içerisinde ameliyattan çıkarmalıdır. Bu zorunluluk nöroşirurjiyen için daha 

önemli olup fazladan geçireceği her dakika intraoperatif ve postoperatif komplikasyon 

riskini artırmaktadır. Sylvian sisterna içerisinde bulunan lezyonlara bu bölgenin 

anatomisinin iyi bilindiği takdirde sylvian diseksiyon ile hızlı ve güvenli bir şekilde 

ulaşılabilir. Yaşargil‘in sylvian diseksiyon ile yapmış olduğu ameliyatların iyi 

sonuçlarından sonra bu yöntem daha popüler bir hal almıştır. Anatomisinin kompleks 

yapıda olması ve içindeki yapıların hasarı sonucunda hastada ciddi nörolojik defisitlerin 

ortaya çıkabilmesi açısından riskli bir tekniktir. Nöroşirurjiyenin çalışma alanının 

darlığı, uğraştığı dokunun hassasiyeti kendisini mikroşirurjiye bağımlı yapar. Bundan 

dolayı cerrahi mikroskop ameliyatlar için önemli bir gereçtir. Cerrahi mikroskobu iyi 

kullanabilmek içinde çalışılan alanın mikroanatomisinin iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Sylvian sisternanın mikroanatomisinin ve içerisinde barındırdığı yapılar ile 

varyasyonlarının iyi bilinmesi halinde riskli bir teknik olarak bahsedilen sylvian 

diseksiyon, başarılı ameliyatlar ile sonlanabilir.  

Sylvian diseksiyon ile sylvian sisternaya ulaşmak için karşılan ilk önemli 

yapılardan birisi sylvian vendir. Sylvian venin seyri, sayısı ve bunların varyasyonları ile 

sylvian sisternanın anatomik yapısı ve varyasyonları incelenmelidir. Son olarakta 

sylvian sisterna içerisinde bulunan orta serebral arterin (OSA) perforan dalları, sayıları, 

mikrovasküler ilişkikeri ve varyasyonları tespit edilmelidir.  

Bu çalışmanın amacı; sylvian diseksiyonlarda sylvian sisterna, sylvian ven ve 

OSA’in perforan dallarının anatomik varyasyonlarını literatür eşliğinde tartışıp bu 

konuda bilgimizi arttırmak ve bu bölgenin mikrovasküler ilişkileri hakkındaki detayları, 

iyi ve güvenli bir mikrodiseksiyon planı, kurgusu, zaman tasarrufu ve postoperatif 

nörolojik defisitleri önleyebilme açısından nöroşirürjiyenlere bilgi sağlayabilmektir.  
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GENEL BİLGİLER 

 2.1. NORMAL SİSTERNAL ANATOMİ 

Sisternanın sözlük anlamı, beyin kaidesinde serebrospinal sıvı ile geniş 

subaraknoid boşluklardan her birine verilen isimdir (1). Subaraknoid sisternaların 

isimlendirilmesinde ve tanımlanmasında bazı kısıtlayıcı faktörler vardır; 

1. Sisternaların çoğu mikroşirurjikal operasyonlarda tamamen eksplore 

edilebilirken, sadece bazı sisternaların bazı bölümleri gözlenebilir. 

2. Eksplorasyon sırasında bazı sisternaların ince duvarları minimal retraksiyonla 

bile yırtılarak normal topoğrafiyi değiştirebilmektedir. 

3. Bazı vakalarda ise sisternal duvarlar patolojik bir sürecin parçası olarak ya da 

olağan anatomik varyasyon neticesinde eksik olabilir. 

4. Subaraknoid sisternalarla ilgili embriyolojik çalışmalar hala 

tamamlanmadığından güncel kategorizasyonlar ampirik olarak yapılır. 

Tüm bu kısıtlayıcılara rağmen operasyonda gözlemlenecek yapıları mümkün 

olduğunca kesin tanımlayabilmek için bir kavram sunulmaya çalışılmaktadır. Yapılar 

cerrahi olarak ilgili gruplara bölünmüş, kolay anlaşılacak isimlendirmeler kullanılmıştır. 

Sisternalar supratentoriyal ve infratentoriyal olarak iki major gruba ayrılır. Bu cerrahi 

paralellik ve uygunluk gösterir (2). 

Subaraknoid Sisternalar: 

I) Supratentoriyal Sisternalar: 

A) Anterior (Parasellar); 1-Karotid sisterna 2-Kiazmatik sisterna 3-Lamina 

terminalis sisterna 4-Olfaktor sisterna 5-Sylvian sisterna  (Şekil 1). 

B) Lateral (Parapenduküler); 1-Krural sisterna 2-Ambient sisterna (anterior parçası) 

(Şekil 1) 

C) Posterior (Tentoriyal çentik); 1-Kuadrigeminal sisterna 2-Velum interpositum 

sisterna 

D) Superior (Kallosal); 1-Korpus kallosum sisterna anterior parçası 2-Korpus 

kallosum sisterna posterior parçası 3-Hemisferik sisterna 

II) İnfratentoriyal Sisternalar; 

A) Anterior;1-İnterpedinküler sisterna, 2-Prepontin sisterna, 3-Premeduller sisterna 

B) Lateral; 1-Ambient sisterna (posterior parçası), 2-Superior serebellopontin 

sisterna 3-İnferior serebellopontin sisterna 

C) Posterior; 1- Sisterna manga 2-Superior serebellar sisterna 
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D) Superior; 1-Vermian sisterna, 2-Hemisferik sisterna 

 

           
Şekil 1. Pteriyonal açılımda karşılaşılan sisternaların şematik olarak gösterilmesi (Ch:kiazma, st: stalk, C: 
internal karotis arter, A1:anterior serebral arter proksimali, M: orta serebral arter, B: Baziller arter) 

 

Sylvian sisterna  (Sisterna Fossa Sylvii & Sisterna Fissurae Lateralis): Bu 

sisterna, bazal sisternalar ile konveksiteler üzerindeki subaraknoid boşluk arasında 

geçiştir (3). Sylvian sisternanın en medial ve inferior ucu OSA’nın İKA’den çıktığı 

noktadır. Kalınlaşmış araknoid bantlar orbitobazal frontal lobun lateralindeki olfaktör 

üçgenden, mediobazal temporal loba bir yay oluşturup OSA’nın orijinini tamamıyla 

sarar. Bu OSA’nın sylvian fissüre girerken geçtiği bir tünel oluşturur. Biraz daha 

distalde sylvian sisterna içinde arterin üzerinden geçerek neredeyse ikinci bir membran 

oluşturan ve sıklıkla çok sayıda olan frontotemporal bantlar vardır. 

Yukarıda frontal ve temporal lobların yaklaştığı bölgede sisterna 15–20 mm’ye 

kadar daralır. Yüzeyde sisternanın genişliği yaklaşık 5–10 mm dir. Bununla beraber 

bazı vakalarda frontal ve temporal loblar fazla yakınlaşarak sisternayı kaplar (Şekil 2b) 

Sisterna nadiren yüzeyden görülebilir (Şekil 2a). Proksimal sylvian fissür içinde lateral 

orbital girus, temporal loba sıkıca basarak sisternayı sıkılaştırır ve laterale iterek derin 

kısımlarını saklar (Şekil 2c). Limen insula da sisterna genişleyerek OSA bifurkasyonu 

içine alır (Şekil 2d). Her iki major turunkus orijinleri üzerinde kalınlaşmış araknoid 

 
İnterpedinküler sisterna 

Kiazmatik sisterna 

Karotis sisterna 

PKm
 

Ambient sisterna 

Krural sisterna 

Sylvian sisterna 

Olfaktor sisterna 

Kallosal sisterna 

Lamina terminalis sisterna 
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bantlar vardır. Bu turunkuslar hafif bir açıyla uzaklaşarak 10–15 mm sonra tekrar 

birbirlerine yaklaşırlar. Bu turunkuslar arasında uzaklaşırken de yaklaşırken de 

trabeküle araknoid bantlar vardır. İnsula üzerinde, yüzeyden küçük görünse bile sisterna 

geniştir. Sisterna içerisindeki dağınık araknoid bantlar OSAnın dallarının sylvian 

fissürden çıktığı noktada yeniden düzenlenerek güçlenir. Sylvian sisterna, OSA, 

temporopolar arter, lentikülostriat arter ve anterior temporal arterin orijinlerini, OSA 

bifurkasyonunu ve major dallarının orijinlerini içerir. Yüzeyel ve derin sylvian venler 

(insular dallarla birlikte) de bu sisternanın içindedir (2–5). 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2: Sylvian sisternanın şematik olarak anatomik varyasyonları (Tem: temporal lob, Fr: frontal lob) 

 
 
 
2.2. SEREBROVASKÜLER ANATOMİ 

Beyin Kan Dolaşımının Fizyolojisi: Beyin, vücut ağırlığının %2’sini oluşturduğu 

halde metabolik olarak vücuttaki en aktif organlardan biridir ve bu aktiviteyi 

sağlayabilmek için zengin bir kan akımına ihtiyaç duyar. Beyin damar hastalıklarına 

bağlı oluşan patolojik süreçleri anlayabilmek için beyin metabolizması ve dolaşımı ile 

ilgili fizyolojik olayları bilmek gerekir. Beyin, metabolik ihtiyacı yüksek bir organdır. 

İnsan beyni metabolik ihtiyacını karşılayacak olan enerjiyi diğer organlardan farklı 

olarak sadece glikozdan elde eder. İşlevini sürdürebilmesi için beyin, yeterli oksijen ve 

glikoz içeren sürekli kan akımına muhtaçtır. Beyin kan akımı ve buna bağlı olarak 

metabolizması bozulduğunda işlevlerinin yanısıra yapısal bütünlüğü de bozulur. 

İstirahat halinde beyin kan akımı, dokunun metabolik ihtiyacını karşılayacak 

düzeydedir. Metabolik ihtiyacı fazla olan gri maddede bölgesel kan akımı metabolik 

ihtiyacı daha az olan ak maddeden fazladır. Serebral korteksin oksijen kullanımı 

6ml/100g/dak. buna karşılık ak maddenin bir dakikadaki oksijen kullanımı 100 gram 

beyin için iki mililitredir. Glikoz kullanımı 100 gram beyin için dakikada 4.5 ile 7 

  
a b 

c d 
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miligram arasında değişir. Beyin total olarak olarak dakikada 750–800 ml kan kullanıp 

46 ml kadar da oksijen tüketimi yapmaktadır. Beyin kan akımı miktarı 100 gr beyin 

dokusu için ifade edilir ve normalde ortalama 50 ml/dakikadır. Bu değerlere karşılık 

gelen beyin kan akımı ihtiyacı 100 gram beyin için dakikada 40–60 mililitredir. Beyin 

kan akımı çeşitli nöronal ve kimyasal olaylardan etkilenir. Örneğin kandaki oksijen 

basıncı, karbondiyoksit basıncı beyin kan akımını etkilediği gibi, kan akımı kafa içi 

basınç değişikliklerinden de etkilenir. Normal şartlarda beyindeki kan akımını kafa 

tabanındaki serebral perfüzyon basıncı ile serebrovasküler direnç belirler. Ortalama 

serebral perfüzyon basıncı, serebral dolaşımdaki ortalama arteryal kan basıncı ile venöz 

basınç arasındaki farka eşittir. Ortalama arter basıncı, diyastolik kan basıncına nabız 

basıncının üçte biri eklenerek hesaplanır. Serebral perfüzyon basıncı normal olan 

istirahat durumundaki beyinde, beyin kan akımı, dokunun metabolik ihtiyacını 

karşılayacak düzeydedir. Bu durumda, farklı beyin bölgelerinde, kandan elde edilen 

oksijen ve glikoz değerleri genellikle eşittir. İstemli hareket ile motor korteks 

uyarıldığında bu bölgenin metabolik ihtiyacı artar. Bölgesel olarak beyin kan akımı 

artarak ihtiyacı karşılar. Bu sırada dokunun kandan çektiği oksijen ve glikoz miktarında 

bir değişiklik olmaz. Oysa serebral infarkt gibi dokunun işlevini yerine getiremediği ve 

metabolik ihtiyacının azaldığı durumda bölgedeki kan akımı azalır. Fizyolojik şartların 

korunduğu durumda beyin kan akımı sistemik kan basıncı değişikliklerinden 

etkilenmez. Sistemik ortalama arter basıncı 60 ile 160 mmHg değerleri arasında kaldığı 

sürece beyin kan akımının sabit kalmasını sağlayan mekanizma otoregülasyon olarak 

adlandırılır. Otoregülasyon başlıca prekapiller damarlardaki direnç değişikliği ile 

sağlanır. Sistemik kan basıncı yükseldiğinde beyin kan akımını sabit tutmak üzere pial 

damarlar daralır. Kan basıncının düştüğü durumda ise pial damarlar genişler. İskemi, 

subaraknoid kanama, kafa travması, kanda parsiyel karbondiyoksit basıncının artması 

gibi serebral otoregülasyonun bozulduğu durumlarda beyin kan akımı, perfüzyon 

basıncındaki değişikliklere bağımlı duruma gelir.  

Serebral iskemiye yol açan bir patolojik süreç sonucunda beyin kan akımı 100gr 

beyin için dakikada 20 mililitrenin altına düşerse elektrofizyolojik sessizlik hali ortaya 

çıkar. Bu durumda iskemik dokunun enerji ihtiyacı alt düzeydedir Böylelikle bir süre 

için de olsa hücre bütünlüğünü korur. İskemi süresi uzarsa hücre ölümü başlar. Bu 

sırada dokunun kandan aldığı oksijen miktarı artarken dokunun oksijen kullanma 

kapasitesi düşmeye başlar. Beyin kan akımı 100gr beyin için 15ml/dak. olduğunda 
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elektroensefalografide aktivite kaydedilmez ve uyarılmış potansiyeller kaybolur. Beyin 

kan akımı 10ml/dak/100gr olduğunda hücre harabiyeti başlar. Normal şartlarda hücre 

içinde bulunan potasyum iyonu ile ekstrasellüler bölgede yer alan sodyum ve kalsiyum 

iyonları arasındaki dengeyi sağlayan iyon pompasının ihtiyacı olan enerji 

sağlanamadığından potasyum hücre dışına çıkar. Bu sırada kalsiyum ve sodyum iyonu, 

su ile birlikte hücre içerisine girerek sitotoksik ödem ve giderek geriye dönüşümsüz 

hücre ölümü süreci başlamış olur. Elektriksel sessizlik ile hücre zarının iyon dengesini 

koruyamayacak duruma gelmesi için gereken zamanı iskeminin şiddeti ve süresi 

belirler. Akut iskemik olaylarda, merkezde iskemiden en çok zarar gören bir alan ile 

çevresinde enerji metabolizması bozulan ve bu nedenle elektriksel aktivitesini 

sürdüremeyen buna karşılık hücre içi ve dışı arasındaki iyon dengesini koruyabilen 

irreversibil hücre ölümünün başlamadığı bir bölge vardır. İşte elektriksel olarak sessiz, 

ancak yaşamını sürdürmekte olan bu beyin bölgesi iskemik penumbra olarak 

adlandırılır. Kurtarılabilir bir doku olan iskemik penumbra bölgesi, akut iskemik 

inmede erken tedavi çalışmalarının önde gelen ilgi alanıdır. İskemik penumbra 

bölgesine ait bilgiler hayvan deneyleri ve insanda pozitron emisyon çalışmalarından 

gelmektedir. Bugün için akut iskemik inmeli bir hastadaki iskemik penumbra bölgesinin 

sınırlarını veya bu bölgedeki nöronların canlı kalma sürelerini belirlemek mümkün 

değildir. Erişkinlerde kardiak outputun normalde %15–17 kadarı beyine gider ve bu 

sayede akciğerler tarafından absorbe edilen oksijenin %20’si kullanılır. Beyinde kan 

akımının bir bölgede yetersiz kalması durumunda, yetersizliğin derecesi ve süresine 

bağlı olarak dokuda reversibil veya irreversibil iskemik değişiklikler olur. İskemik 

dokuda serebral kan akımının 10–15 ml/100gr/dk.’nın altına düşmesi durumunda ise 

dokuda nekroz oluşur ve fonksiyon kaybı irreversibil hale gelir (6). 

Beyin arterlerinin seyri yüzeyel veya penetrandır. Yüzeyel olanlar pia-araknoid 

arasındaki subaraknoid aralıkta seyreden internal karotis ve vertebrobaziler sistem 

arterleri ve dallarıdır. Bu arterlerin otonomik afferentleri vardır ve penetran arterler için 

gerekli ve yeterli perfüzyonu sağlarlar. Penetran arterioller korteks ve beyaz cevherde 

vertikal ve horizontal seyrederek bölgesel otoregülasyonu sağlarlar. Her ana arterin 

besleme alanı belirlidir ve alanlar arasında sınır çizgileri vardır. Bu arterlerin birinin 

akut tıkanması bu alanı hemen etkiler ve bazen de bu etkilenme geri dönüşümsüz olur 

(6). 
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ARTERİYEL SİRKÜLASYON 

Beyin arteriyel kan akımını kökenini arkus aortadan alan başlıca 4 arterden 

sağlar: İki internal karotis arter (İKA) ve iki vertebral arter. Bu arterler, beynin ön 

kısmında ‘karotis sistemi’ni arka kısmında ise ‘vertebrobaziller sistemi’ni oluştururlar. 

KAROTİS SİSTEM 

I) İnternal Karotis Arter: Bu arter boyunda ana karotis arterden eksternal karotis 

arterle birlikte çıkar ve karotis kanal içinden geçerek kafa kaidesinde orta kraniyal 

fossaya girer. Buradan sonra kıvrımlar yapan ve karotis sifonunu oluşturan bu arter 

daha sonra kavernöz sinüs içinden geçerek durayı delip subaraknoid seyrine başlar. 

İnternal karotis arter, beynin yüzeyine optik kizmanın lateralinde çıkar ve iki 

terminal dalına ayrılır. Bunlar anterior serebral arter (ASA) ve OSA dir. İnternal 

karotis arter bu seyrini başlıca 4 segmentde tamamlamış olur: 

1)  Servikal segment: Ana karotis arterden karotis kanala girişine kadar olan 

segmenttir. Karotis bifurkasyonundan başlar ve karotid kanala girdiği yere kadar 

devam eder. Herhangi bir dal vermez. 

2) Petrozal segment: Temporal kemiğin petröz kısmı içindeki segmenttir. Yukarı 

çıkan, dirsek ve yatay seyreden bölüm olmak üzere 3 subgruba ayrılır. Yatay 

seyreden kısım en uzun olan kısımdır. Üç dal verir; 1) Karotikotimpanik dal: 

Orta ve iç kulağı besler. Hipotimpanikumda seyrederken atipik bir seyir gösterir. 

2) Vidian arteri: Pterigoid kanal arteri olarakda bilinir. Foramen laserum ve 

vidian kanaldan geçerek eksternal karotis arterle anastomoz yapar. 3) Persistan 

stapedial arter: İnternal karotis arterden köken alır, foramen spinozumun 

teşekkül etmediği durumda dorsal meningeal arteri oluşturur. 

3) Kavernöz segment: Kavernöz sinüs içindeki segmenttir. Bu sinüs içinde İKA, 

nervus oculomotorius (3.kafa çifti), nervus trochlearis (4.kafa çifti), nervus 

trigeminus’un (5.kafa çifti) oftalmik ve maksiller dalları ve nervus abducens 

(6.kafa çifti) ile komşudur. Kavernöz sinüsden başlar ve yukarı uzanır. Anterior 

klinoid proçesin medialinden durayı delerek supraklinoid boşluğa geçer. 

Kavernöz segmentte iken aşağıdaki dalları verir; 

a) Meningohipofizeal trunkus (posterior trunkus); En büyük ve en 

proksimaldedir. Başlıca dalları; a) Bernasconi ve Cassinari’nin tentorial 

arteri;  tentoriumu besler. b) İnferior hipofizeal arter;  posterior pitüiter 
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kapsülü besler. c) Dorsal meningeal arter;  6. kafa çiftini ve klivusun bir 

kısmını besler. 

b) İnferior kavernöz sinüs arteri ( Lateral turunkus) 

c) McConnel’in kapsüler arteri: Populasyonun  %20 sinde görülür ve pitüiter 

kapsülün önünü ve altını besler. 

4) Serebral (Supraklinoid) segment: Kavernöz sinüs çıkışından optik kiazmanın 

lateralinde, ASA ve OSA dallarına ayrıldığı bifurkasyonuna kadar olan 

segmenttir. Bu segmentlerden 3 ve 4. segmentler birlikte ‘karotis sifonu’ olarak 

bilinir. Supraklinoid segmentten çıkan dallar şunlardır; 1) Oftalmik arter: İlk 

dalıdır. Genelde İKA’nın supraklinoid segmentinden çıkmakla birlikte az da olsa 

kavernöz sinüs içindeyken de çıkabilir. İnternal karotis arter, oftalmik arter 

dalını %80 oranında kavernöz sinüsden çıkar çıkmaz verir. Anterior klinoidin 

medialinden geçerek anteromedial, superomedial seyreder. Optik sinir ile 

beraber optik kanala girer. Kanalda optik sinirin altında ve yanında ve optik 

sinirden ayrı bir dural kılıf içinde seyreder. Globa girerek optik sinirin 

lateralinde seyreder. Optik foramenden 10 mm ötede dural kılıfı delerek santral 

retinal arter dalını verir. Santral retinal arteri verdikten sonra mediale ve öne 

doğru ilerler 2 uzun ve 6-8 kısa posterior siliar arter halinde globu besler. 2) 

Superior hipofizeal arterler: İntradural internal karotid arterin inferomedial 

kısmından çıkarlar. Optik sinirin altında seyrederek pitüiter stalk, tuber 

cinereum, pitüiter glandın anterior lobu ile kiazmanın inferior yüzünü besler. 

Karşıdan geleni ile hipofizeal portal sistemini oluşturur. 3) Posterior komünikan 

arter (PKmA): Üçüncü dalıdır. Sifonun inferolateral duvarından çıkar ve 

posterolateral olarak, 3. kafa çiftinin üzerinde seyreder. Posterior serebral artere 

dökülür. 4) Anterior Koroidal Arter: %90 oranında görülür. İnternal karotid 

arterin posterior yüzünden, PKmA’nın 2-4 mm distalinden çıkar. Sisternal ve 

pleksal olmak üzere iki segmenti mevcuttur. 

II) Anterior Serebral Arter: İnternal karotis arterden optik kiazmanın lateralinde ayrılır 

ve optik sinirin dorsalinde seyrederek interhemisferik fissüre ulaşır. Bu arter 

hemisferin medial yüzünde korpus kallozumun genusu etrafında seyrederek 

perikallozal arter olarak devam eder. Perikallozal arterin dalları da, vertebrobaziller 
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sistemden posterior serebral arterin dalları ile anastamoz yaparak ön ve arka dolaşım 

sistemi ilişkisini sağlar. Her iki ASA, interhemisferik bölgede anterior komünikan 

arterle ( AKmA ) bağlanırlar. Böylece sağ ve sol karotis sistemi arasında önemli bir 

ilişki sağlanmış olur. ASA, anomalisi sık görülen bir arterdir. Dört ana segmente 

ayrılır ve her segment içerisinde önemli dallar verir. Bu segmetler sırası ile; 

1) Prekomünikan segment [proksimal ASA (A1)]; Yaklaşık 8 adet perforan artere 

sahip olup bunlar medial lentikülostriat arterler olarak bilinirler. Aynı zamanda 

medial proksimal striat arterler olarak da ifade edilirler. 

2) Anterior komünikan arter; Lamina terminalis içinde lokalizedir. İki veya daha 

fazla perforan arter AKmA’dan çıkar. Perforan arterler subkallozal arterler ve 

korpus kallozumun medial arteridir. 

3) Proksimal perikallozal segment (A2); Heubner’in rekürrent arteri (medial striat 

arter) genelde hemen AKmA’in proksimal veya daha fazla olmak üzere 

distalinden çıkar ve A1’e doğru, proksimal olarak seyrine devam eder ve bu 

nedenle “rekürrent” ismini alır. Buradan ASA’ler lamina terminalis sisternası 

içinde yükselmeye başlar. Daha sonra korpus kallozumun anatomik yapısına 

uygun olacak şekilde seyrine devam eder. Burada şu üç dalı daha verir. 

Orbitofrontal arter, frontopolar arter, anterior internal frontal arter. 

4) Perikallozal-kallozamarjinal kavşağın distalindeki segment (A3), bu segmentte 

verdiği dallar ise; kallozomarginal arter, perikallozal arter (A4), internal frontal 

arter, posterior internal frontal arter, parasantral arter, superior pariyetal arter, 

inferior pariyetal arterdir. 

 Anterior serebral arter’in besleme alanı serebral hemisferlerin medial 

yüzünde pariyeto-oksipital fissüre kadardır. ASA’nın besleme alanları ise; 

a) Heubner’in rekürrent arter’i (Medial striat arter): Bu arter AKmA’e çok 

yakın olarak (proksimalinde veya distalinde) 1–3 adet olarak ayrılır. 

Besleme alanları, subkortikal olarak internal kapsülün anterior bacağı ve 

genusu, kısmen kaudat nükleusun baş kısmı, globus pallidum ve rostral 

putamen; kortikal olarak da girus rektus ve orbitofrontal korteksin posterior 

kısımlarıdır. 

b)  Medial orbitofrontal arter: AKmA’in distalinden ayrılır. Besleme alanı, 

frontal lobun orbital girusları ve kısmen septal alandır. 
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c)  Frontopolar arter: Besleme alanı frontal lobun ön bölümüdür ve orijini 

korpus kallosumun genusu düzeyindedir. 

d)  Kallozomarjinal arter: ASA’nın major dalıdır. Parasantral lobüle giden 

parasantral arter ile sonlanır ve yukarı, arkaya seyri esnasında internal frontal 

dallarını örerek superior frontal girusun posterior kısmı ve frontal lobun 

medial yüzünde presentral girusa kadar arteriyel dolaşımı sağlar. 

e)  Perikallozal arter: Korpus kallozum ile singulat girus arasındaki sulkusta 

seyreder. ASA’nın terminal dalı olur. Bu arter pariyetal lobdaki prekuneus 

girusunun arteriyel dolaşımın sağlayan prekuneal dalını verir ve sonrada 

hemisferin konveksitesini geçerek superior pariyetal lobülün dolaşımı sağlar 

f)  Orta internal frontal arter: Medial frontal korteksi besler. 

g)  Posterior internal frontal arter: Medial posterior frontal korteksi besler 

h)  Parasantral arter: Santral civarındaki medial korteksi besler. 

i)  Superior pariyetal arter: Medial superior pariyetal lobu besler. 

j)  İnferior pariyetal arter: Medial inferior pariyetal lobu besler. 

II) Orta Serebral Arter: Bu arter İKA’nın en büyük dalıdır. Anterior perforan 

substansın ventralinde horizontal ve laterale doğru bir seyir göstererek lateral 

(sylvian) fissure girer ve dallarına ayrılır. Bu arterin başlıca 4 segmenti vardır. 

1) Sfenoidal (M1) segment: Sfenoid kanala paralel, posterior seyirlidir. M1 

segmentinin verdiği dallar ise: 

a) Unkal arter: Unkus ve altta yatan beyaz cevheri besler. 

b) Temporopolar arter: Superior, medial ve inferior temporal lobun anterior 

kutuplarını besler. 

c) Anterior temporal arter: 

d) Lateral lentikülostriat arter (Charcot’un kanayan hipertansif arteri); 

M1’in inferomedial yüzünde 2–15 perforan arter olup substantia 

innominata, anterior kommüssürün lateral kısmı, putamenin 

çoğunluğunu, globus pallidusun lateral segmentini, internal kapsülün 

süperior yarısını kaudat nükleusun kaput ve gövdesini besler. 

e) Medial lentikülostriat arterler 

2) İnsular (M2) segment; İnsulada seyreder. Bifurkasyondan sylvian fissurü terk 

eden operküler dallara kadar olan kısımdır. Superior ve inferior turunkusu 

bulunur buradan çıkan dallar ise: 
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a) Superior trunkus; 1-Orbito frontal dal (lateral frontobazal arter) 2-Prefrontal 

dal (Candelebra arteri) 3-Presantral dal (prerolandic arter) 4-Santral dal 

(rolandic arter) 5-Anterior pariyetal dallarını verir. 

b) İnferior trunkus; 1-Posterior pariyetal dal 2-Anüler dal 3-Temporo-oksipital 

dal, 4-Posterotemporal dal, 5-Orta temporal arter dallarını verir. 

3) Operkular (M3) segment; Frontal, pariyetal ve temporal operkulaların üzerinde 

seyreder. Sirküler sulkusun tepesinde M2 segmentinin laterale, sylvian fissüre 

doğru döndüğü yerden itibaren başlar.  

4) Kortikal (M4) segment; Lateral fissur içinde seyrederek frontal, pariyetal ve 

temporal lobların lateral yüzündeki kortekse yayılır. 

VERTEBROBAZİLLER SİSTEM   

Bu sistem iki vertebral arter ve bunların birleşerek oluşturduğu baziller arter ve 

dallarından oluşmuştur. 

Vertebral Arter: Vertebral arter, subklavian arterden genellikle tiroservikal 

trunkus yanında nadiren de arkus aortadan çıkar. Üst altı servikal vertebranın transvers 

foraminaları içinde yukarı doğru seyreder, atlasın arkasına doğru kıvrım yaparak 

kraniyum boşluğuna foramen magnumdan girer ve medullanın ventrolateralinde 

seyreder. Her iki vertebral arter, ponsun anterior yüzü üzerinde orta hatta bulunan 

baziller sulkusun kaudal ucunda birleşerek baziller arteri oluştururlar. Bu birleşmeden 

önce vertebral arterin verdiği dallar; posterior spinal arter, anterior spinal arter ve 

posterior inferior serebellar arter dir. Posterior spinal arter, medullanın ve spinal kordun 

posterior yüzünün (arka kordon ve arka boynuzlar) dolaşımını sağlarken; anterior spinal 

arter, medullanın piramidleri ve paramedian strüktürlerin ve spinal kordun 2/3 anterior 

kısmının; posterior inferior serebellar arter ise medullanın dorsolateral yüzü, 

serebellumun inferior yüzü, 4. ventrikülün koroid pleksusu ve serebeller nükleusların 

dolaşımını sağlar. 

Baziller Arter: Ponsun ventral yüzünde kaudalden başlar ve rostral uçta ikiye 

ayrılarak posterior serebral arterleri oluşturur. Baziller arterin kısa ve uzun 

sirkumferensiyal ve perforan dalları vardır. Baziller arterin dalları, kaudalden rostrale 

doğru olmak üzere; anterior inferior serebellar arter, oditer arter (Labirentin arter), 

pontin arterler, superior serebellar arter ve posterior serebral arterlerdir. Anterior 

inferior serebellar arter, serebellumun ön alt yüzünün, brakium pontisin, restriform 

cismin, ponsun tegmentumu, medullanın beslenmesini sağlar. Oditer arter, fasial sinirin 
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kök lifleri ve iç kulağın beslenmesini sağlar. Pontin arterler, ponsun anterolateral ve 

posterolateral kısımlarının beslenmesini sağlar. Superior serebellar arter, serebellumun 

süperior yüzü, nükleus dentatusun bir kısmı, brakium pontis ve konjunktivum, üst 

ponsun tegmentumu ve inferior kollikulusların beslenmesini sağlar. Posterior serebral 

arter ise kortikal dalları ile oksipital lob, temporal lobun inferomedial yüzü (temporal 

ucu dışında) ve kaudal superior pariyetal lobülün dolaşımını sağlar. Posterior serebral 

arterin başlıca iki dalı vardır; posterior temporal ve internal oksipital arterdir. Posterior 

temporal arter OSA’nın anterior dalı ile anastomoz yapar. Besleme alanı oksipital 

temporal bölgeye kadar uzanır. İnternal oksipital arter ise oksipital lobun medial 

yüzünün arteriyel dolaşımını sağlar. Posterior serebral arterin perforan dalları 

talamogenikulat arter ve posterior koroidal arterlerdir. Bunlar serebral pedinkül, 

mamiller cisimler ve mezensefalonun dolaşımını sağlarlar. Ayrıca talamogenikulat 

arter, lateral genikulat cisim ve posterior talamusun; posterior koroidal arter ise 3. ve 4. 

ventriküllerin koroid pleksusları, tektum ve talamusun dolaşımını sağlar. 

Willis Poligonu: Beynin kaidesinde sağ ve sol sistemlerin hem birbirleri ile hem 

de vertebrobaziler sistemle anastomoz yapması ile oluşan ve optik kiazma, 

hipotalamusun kaidesi ve mezensefalonu çevreleyen poligondur. Bu poligonda AKmA, 

her iki ASA’yı bağlarken, PKmA ise İKA’yı posterior serebral artere bağlar. Willis 

poligonunu oluşturan arterlerden çıkan küçük damarlar beynin parankimi içine penetre 

olurlar. Bunlara perforan arterler denir ve iki ayrılırlar. 

1. Anterior perforan arterler; ASA, AKmA ve OSA’nın proksimalinden çıkarlar ve 

anterior perforan substansa girerler. Besleme alanları bazal ganglia, optik kiazma,  

internal kapsül ve hipotalamusdur. 

2. Posterior perforan arterler; posterior serebral ve PKmA’lerden çıkarlar. 

Mezensefalonda iki krus serebri arasındaki posterior perforan substansa girerler. 

Besleme alanları, mezensefalonun ventrali, talamus, subtalamus ve 

hipotalamusdur. 

SEREBRAL VENÖZ DRENAJ 

Serebral venler arterlerle birlikte seyretmezler. Beyin parenkiminden çıkan küçük 

venöz dallar pial pleksusu oluştururlar ve pleksusdan büyük venöz damarlar çıkarak 

önce piada seyredip, sonra subaraknoid aralıktan geçerek duramaterdeki sinüslere drene 

olurlar (7). 

Beynin venöz drenajında başlıca iki sistemdeki damarlar rol oynar; 
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1- Yüzeyel venöz sistem  

2- Derin venöz sistem 

Bunlar sinüslere drene olurlar, hiçbirinde kapakçık ve kas lifi bulunmaz. 

Kapakçıkların olmaması lümenin tıkanması durumunda kanın geri dönmesine olanak 

sağlar. 

Yüzeyel Venöz Sistem;  Üç grup altında incelenebilir. 

A) Superior grup; hemisferin dorsolateral ve dorsomedialini superior sagittal 

sinüse drene eder. En belirgin olanı Trolard veni’dir. 

B) Orta grup; sylvian fissürde seyrederek hemisferin inferolateralini kavernöz 

sinüse drene eder.  

C) İnferior grup; hemisferin inferior yüzünü kavernöz ve transvers sinüslere 

drene eder. 

Hemisferin medial yüzünü drene eden venler ise süperior ve inferior sagittal 

sinüslere, bazal vene ve Galen venine açılırlar. 

Derin Venöz Sistem; Bu sistemde yer alan internal serebral ven ve Rosenthal’ın 

bazal veni korpus kallozum spleniumu altında birleşerek Galen venini oluşturup sinüs 

rektusa (straight sinüs) drene olurlar ve derin beyin yapılarının venöz drenajını 

sağlarlar. 

İnternal serebral vene iki ven drene olur: a) Talamostriat (terminal) ven: talamus, 

b) Kaudat nükleus’u drene eder. 

Septal ven: kaudat nükleus ve septum pallusidum’u internal serebral vene drene 

eder.  

Her iki internal serebral ven üçüncü ventrikül tavanında seyredip korpus 

kallozum altında birleşerek Galen venini oluşturur. 

2.3. PTERİYONAL YAKLAŞIM 

Pteriyonal yaklaşım nöroşirurjideki çok yönlü yaklaşımlardan birisidir. Willis 

poligonu vasküler lezyonları, kavernöz sinüs, sella, parasellar bölge ve subfrontal bölge 

lezyonlarında bu yaklaşım tercih edilir. Pteriyon Yunanca “kanat” anlamına 

gelmektedir. Frontal, pariyetal, temporal ve sfenoidal kemiğin büyük kanatların 

birleşme yeridir. Tabanı pteriyon olan frontotemporosfenoidal kraniyotomiye pteriyonal 

kraniyotomi denir. Bu yaklaşım 1960’lı yıllarda Yaşargil tarafından popüler hale 

getirilmiştir (8-9). Willis poligonu, sellar-parasellar alan, optik sinirler, kiazma optikum, 
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lamina terminalis, kavernöz sinüs, subfrontal, frontolateral ve temporal bölgelere 

hakimiyet sağlanır (8). 

Hasta, sırtüstü yatar pozisyonunda operasyon masasına alınır. Genel anestezi ile 

uyutulduktan sonra baş tercihen Mayfield üç çivili başlık ile sabitlenir. Üçüncü çivi 

lezyonun karşı tarafındaki frontal bölgeye veya aynı taraftaki mastoid proçes üzerine 

yerleştirilmelidir (8,10). Başın istenilen sabitlikte olması için çivilerin temporal adale 

üzerine gelmemesine dikkat edilmelidir. Başa pozisyon vermeden önce özellikle bu 

manevraya bağlı oluşacak refleks taşikardi, hipertansiyonu ve valsalva manevrasını 

önlemek için anestezist tarafından ek medikasyon yapılmalıdır. Çoğu vakada baş 15 

derece yükseltilir (Şekil 3A) ve venöz drenajı kolaylaştırmak için baş toraksın üzerinde 

olacak şekilde ayarlanır. Supin pozisyonda nötr durumda burun “sıfır derece” kabul 

edilir ve başın rotasyonu buna göre ayarlanır. AKmA anevrizmalarında orta hattan “60 

derece”, OSA anevrizmalarında “45 derece”, PKmA, karotis bifurkasyon ve baziller 

tepe anevrizmalarında yaklaşık “20–25 derece” başa rotasyon yaptırılır (Şekil 3B ve 

Şekil 4). Son manevra baş ekstansiyonudur bu da zigomatik kemiğin maksiller proçesini 

en yüksek nokta yapar, bu ekstansiyon ise “15 derecedir” (Şekil 3 C). Pozisyon 

verilirken başın kalp hizasından daima yukarıda olmasına dikkat etmek gerekir. Böylece 

frontal lobun hem geriye düşmesi, hem de venöz basıncın en az düzeyde olması 

sağlanır. Cilt flebi yeterli cerrahi açılım ve kabul edilebilir kozmetik bozukluk 

sağlayacak şekilde olmalıdır. Flebin tabanının genişliği en az kesi uzunluğunda veya 

daha uzun olmalıdır. İnsizyon zigoma hizasında tragusun 1–1.5 cm önünden başlar. 

Yukarı doğru insizyon uzatılır. Cilt flebi frontalde karşıya 2–3 cm uzatılır. İnsizyon 

temporal fasiyaya kadar derinleştirilir. Superfisiyal temporal arter ve en az bir major 

dalı korunmaya çalışır. Temporal adale flebi koter yardımı ile hazırlanır. Adale 

insizyonu cilt insizyonunun vertikal bölümünden yapılır, ikinci insizyon ise superior 

temporal çizginin hemen altından onun kavsine uyacak şekilde yapılır. Bir miktar adale 

dokusu tekrar dikilmek üzere bırakılır. Geriye doğru diseksiyon ile subperiostal planda 

adale ve cilt kemikten diseke edilir. Fasiyal sinirin temporal dalını korumak için 

inferiorda kas cilt flebinden sıyrılmamalıdır. Cilt flebi kancalar yardımı ile anteriora ve 

inferiora devrilir. Frontotemporal kraniyotomi ile transsylvian olarak ön fossa kaidesine 

yaklaşım çok önceden beri nöroşirurjinin öncülerince kullanılmış bir tekniktir. Bu 

tekniğin pteriyonal kraniyotomi olarak ifade edilmesi mikroşirurji tekniği ve modern 

anevrizma cerrahisi ile yerine oturmuştur (11–13). Pteriyonal kraniyotomi için iki burr-
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hole yeterli olur. Orta kraniyal fossanın tabanına ulaşmak için ronjör ile alınması 

gereken kemik miktarını en aza indirmek amacıyla mümkün olduğunca kaudalden 

açılır. Bir burr hole zigomatik arkusun posterior bağlantısında yapılır. İkinci burr hole 

zigomatik kemik (frontozigomatik sütürün yanında), superior temporal çizgi ve 

supraorbital kemerin kesişme yerinden yapılır. Burr hole için yüksek devirli pnömotik 

driller kullanıldığında tek burr hole ile de kraniyotomi yapılabilir. Burr hole açıldıktan 

sonra dura kemikten sıyrılır. Kemik flep, sfenoid kanadın çöküntüsü üzerinde 

merkezileştirilir. Yaklaşık olarak kraniyotominin 1/3’ ü temporal kas girişinin anterior 

kenarının önünde, 2/3’ü arkasında olmalıdır. Frontal burr holeden başlayarak 

kraniyotom ile kraniyotomi yapılır. Kemik kaldırıldıktan sonra kraniyotominin temporal 

kısımları ronjör ile kafa tabanına doğru alınarak yer kazanılır. Bu şekilde beyin 

dokusunda en az retraksiyon yapacak geniş bir cerrahi giriş alanı sağlanmış olur. 

Kraniyotomi yapıldıktan sonra dura yarım ay şeklinde açılarak bazal tarafa devrilir 

(Şekil 5). Dura açılışının temporal kısmından önde pteriyon noktasındaki yumuşak 

dokulara bir askı dikişi yapmakta kafa tabanından gelecek sızıntıların önlenmesinde 

yararlı olacaktır (9,14–22).  

Orta serebral arter anevrizmalarında üç temel cerrahi yaklaşım kullanılır; 1) 

medial transsylvian yaklaşım 2) lateral transsylvian yaklaşım 3) superior temporal girus 

yaklaşımı. En uygun yaklaşım şekli hasta için özgün olmakla beraber, anevrizma 

kompleksinin anatomisine ve yerine, kitle etkisi olan hematomun varlığına, M1 
segmentinin uzunluğuna, anevrizmanın büyüklüğüne ve cerrahın beceri ve 

deneyimlerine bağlıdır (10,13,22).  

Medial transsylvian yaklaşım: Diseksiyonun proksimalden distale doğru 

yapıldığı bu yaklaşımın en önemli avantajı erken proksimal kontrolün sağlanmasıdır. 

Proksimal M1 anevrizmaları ve kısa M1 trunkusuyla birlikte olan bifurkasyon 

anevrizmaları en iyi bu yaklaşımla tedavi edilir.  Dura açıldıktan sonra, frontal lobun 
ekarte edilmesi optik sinirin lateralinde supraklinoid İKA’inin açıkca ortaya konmasına 

müsade eder. Daha sonra karotid sisterna açılır. sylvian fissürün proksimalden distale 

doğru ayrılmasıyla birlikte karotis arter A1-M1 bifurkasyonuna kadar takip edilir ve 

diseksiyon proksimal M1 boyunca devam ettirilir. Diseksiyon süresince sisternalardan 

kademeli olarak BOS boşaltılması beynin rahatlamasını ve beyin ekartmanının 

azalmasını sağlar. Daha sonra diseksiyon perforan damarlardaki yaralanma riskini 

azaltmak için M1 trunkusunun anteroinferior yönüne odaklandırılır. Diseksiyon biraz 
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daha distale doğru ilerletilirse mikroskop sahası içinde geçici klipleme için yer 

hazırlanmış olur (13,22–26). 

Lateral transsylvian yaklaşım:  Bu yaklaşımda distal sylvian fissürün ayrılması 

kortikal yüzeyden itibaren yapılır. Anevrizmanın distalindeki M2 dalları fissürün 

derininde açığa çıkarılır. Diseksiyon daha sonra M2 dalları boyunca anevrizma 

kompleksine doğru proksimal olarak devam ettirilir. Anevrizma kompleksi ortaya kon- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Pteriyonal açılımda hastanın başının 

pozisyonu 

 

 

 

 

Şekil 4. Pteriyonal açılımda başın rotasyonundaki 

açılara göre görüntü alanı  
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Şekil 5. Dura açılışını ve ne kadar küçük açıldığının gösterilmesi (p: pamuk, d duramater t: temporal lob ) 

 

madan önce M1 de geçici klipleme için uygun bir yer bulmak amacıyla diseksiyon 

proksimale doğru ilerletilir. Özellikle M1 segmentinin kısa olduğu bifurkasyon 

anevrizmalarında ve proksimal M1 anevrizmalarında bu yaklaşımla proksimal 

kontrolün elde edilmesi genellikle mümkün değildir. Lateral transsylvian yaklaşımın 

uzun M1 segmentiyle beraber olan ve anteriora yönelmiş bifurkasyon anevrizmalarında 

uygulanması avantajlıdır. Ayrıca bifurkasyonun distalindeki anevrizmalara yaklaşımda 

da tercih edilir. Bu yolun avantajları arteriyel anatominin açıkça ortaya konması, 

anevrizmanın tam olarak diseksiyonu ile geçici klip uygulaması için en iyi şartların 

sağlanması ve geniş açılımdan dolayı minimal beyin retraksiyonu gerektirmesidir. Bu 

yolla sylvian fissür içindeki, karotis çevresindeki ve sisternalar içindeki kan 

temizlenerek vazospasm gelişmesi önlenebilir (13,22–26). 

Superior temporal girus yaklaşımı: Bu yaklaşım 1980’lerde Heros ve ark. 

tarafından popularize edilmiştir (23). Bu yaklaşımda minimal lateral sphenoid kanat 

çıkarılması ve maksimal subtemporal kraniyektomi ile pterional açılım yapılır. Dura 

açıldıktan sonra sylvian fissürün ön kısmının yaklaşık 2 cm gerisinde superior temporal 

girus insizyonu yapılır ve arkaya, sylvian fissüre doğru 3-4 cm ilerletilir. M2 dalları 

açığa çıkarıldıktan sonra takip edilerek M1 bifurkasyonuna ulaşılır. Nazik proksimal 

diseksiyon cerraha horizontal OSA’da kontrolü sağlar. Yeterli proksimal kontrol elde 

edilince OSA bifurkasyonu, lateral lentikülostriat arterler ve anevrizma çıkışı açıkca 

ortaya konur. Transtemporal yaklaşımın avantajları temporal kanamanın boşaltılması, 

minimal beyin ekartmanı, kraniyotomi gereksinimlerini azaltması ve minimal 

horizontal OSA maniplasyonudur. Dezavantajları iyi bir proksimal kontrolden önce 
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anevrizma boynunun açığa çıkması, beynin rahatlaması için gerekli olan sisternaların 

açılımının olmayışı ve epilepsi riskinde artışa neden olan kortikal rezeksiyondur (26). 

Sylvian fissür diseksiyonu: Pteriyonal yaklaşımda operasyonun başarısı nazik 

sylvian diseksiyona bağlıdır. Cerrah bu bölgenin anatomisini, sylvian fissürün, bazal 

frontal lob ve temporal loblar arasındaki sisternaların ve venlerin anatomik 

değişkenliklerini iyi bilmelidir Diseksiyona fissürün en üst noktasında uygun bir 

araknoid zar alanından başlanır (Şekil 6a-6b) (3,4,7,9,11,14–26). Buradaki en önemli 

yapı bu alanda bulunan venalardır. Söz konusu venöz yapının standart bir anatomik 

gidişi yoktur (14-19). İnce ve kalın dallardan oluşur ve sfenopariyetal veya kavernöz 

sinüse dökülürler. Belki de en önemli anatomik özellik bu venaların genelde bölgenin 

temporal bölümünde bulunuşudur (14-19). Bu nedenle diseksiyon frontal alanda 

yapılmalı ve venalar daima temporalde bırakılmalıdır (2,5,7-9,14-26,38).  

 

 

 a b  

 
Şekil 6. a) Sylvian diseksiyonda araknoidin kesilmesi (as: aspiratör, sv: sylvian ven, b:bistüri) b) Sylvian 
diseksiyonda araknoidin açılması (as: aspiratör, sv: sylvian ven, , bp: bipolar koagülatör penset, ar: 
araknoid) 
 
 
 
 
Şekil 7: Lamina terminalisin açılması  (lt: lamina terminalis, 
as; aspiratör, bp; bipolar koagülatör penset, kop: karşı optik 
sinir) 

 

 
 

Çoğu vakada fissür açıldıktan sonra BOS drenajı yapılarak yeterli çalışma alanı 

sağlanır. Beynin ödemli ve şiş olduğu, fissürde yapışıklık olduğu durumlarda BOS 

sv 

b 

bp 

as 

ar 

lt bp 

as 

kop 

sv 
as 



 

 

19 

drenajı frontobazal sisternaların veya lamina terminalisin veya her ikisinin birden 

açılmasıyla sağlanabilir (Şekil 7). Yeterli alan elde edildikten sonra fissür içinde 

diseksiyon derinleştirilir, diseksiyon içeriden dışarıya doğru olmalıdır (23). Böylelikle 

hem doğru anatomik düzlemde kalınmış, hem de emniyetli bir diseksiyon yapılmış olur. 

Diseksiyon sırasında ortaya çıkan küçük kanamalar hemen koagüle edilmeli ve kanın 

alanda bulunan damarları örtmesine izin verilmemelidir. Bir diğer önemli nokta da 

frontal ve temporal loblar arasındaki çapraz gidiş gösteren venalardır. Bunlar da 

dikkatlice koagüle edilmeli ve kesilmelidir. Sylvian sisternadaki anatomik 

varyasyonlara bağlı olarak temporal lob veya frontal lob fıtıklaşmalarında küçük bir lob 

rezeksiyonuda gerekebilmektedir (11,14-19,23). Distal OSA dallarından biri bulunarak 

anevrizmaya kadar takip edilir. Bifurkasyon görüldükten sonra proksimal kontrol 

sağlamak veya şayet geçici tıkama uygulanacaksa OSA’nın ana trunkusu açığa çıkarılır. 

Ana trunkus genellikle bifurkasyonun altında veya yanında yapılacak diseksiyonla 

bulunabilir. Daha sonra anevrizma boynu diseke edilir. Bu esnada anevrizma 

kubbesinde maniplasyon yapmaktan kaçınmak gerekir. OSA’nın dalları ve 

lentikülostriat arterler dikkatli bir şekilde açığa çıkarılır ve anevrizma boynundan 

diseke edilir. Klip uygulandıktan sonra anevrizmanın kubbesi diseke edilerek 

serbestleştirilir. Şayet klip boynu tam kapatıyorsa koagüle edilerek rezeke edilir. Ana 

trunkus veya diğer dallarda tıkanıklık olup olmadığı gözlenir. Bazen M2 branşlarındaki 

akımın gözle kontrol edilmesi zordur. Bu durumda mini–doppler ultrason veya 

komplike anevrizmalarda intraoperatif anjiografi faydalıdır. Büyük anevrizmalarda 

şayet klibin gücü boynu tamamen kapatmak için yeterli olmazsa destekleyici olarak 

ikinci bir klibin konması gerekir. Daha sonra sylvian sisternada kan varsa temizlenir. 

Vazospazmdan korunmak için lokal papaverin uygulanır. Hemostazı takiben kapamaya 

geçilir.  

2.4. MİKRONÖROŞİRURJİ 

Mikronöroşirurji kavramını iyi anlayabilmek için önce bazı tanımlamalardan 

bahsetmek gerekir. Yaşargil mikronöroşirurjinin temel prensiplerini şu şekilde 

sıralamaktadır (27,28) : 

1- Mikronöroşirurji sadece ara sıra cerrahi mikroskop kullanmak değildir. 

Mikronöroşirurji, mikroskop eğitiminin yanı sıra, yıllar içerisinde 

kazanılan mikrovasküler cerrahi teknikler, diseksiyon teknikleri, bipolar 
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koagülasyon teknikleri, bazal sisternalardan beyin omurilik sıvısı (BOS) 

drenajı ile nörofizyoloji ve nöroanatomi bilgilerini içeren kompleks bir 

disiplindir (27,28). 

2- Mikronöroşirurjinin amacı, çağın teknolojik imkảnlarını cerrahi yetenekle 

birleştirerek, bütün nöral ve vasküler yapıları koruyarak “pür 

lezyonektomi” yapmaktır (27,28). 

3- Günümüzde beyin cerrahisinin travma, vasküler, tümör, spinal, pediatrik 

cerrahi gibi alt dalları vardır. Mikronöroşirurji beyin cerrahisinin alt dalı 

değildir, bütün alt dalları kapsayan bir disiplindir (27,28). 

Bir beyin cerrahı hangi alt dal ile ilgileniyor olursa olsun mikronöroşirurjinin 

temel prensiplerini bilmelidir. Beyin cerrahisi, gerek çalışma alanının darlığı gerekse 

çalışılan dokunun hassasiyeti nedeni ile diğer cerrahi branşlara göre teknolojiye daha 

fazla bağımlıdır. Beyin cerrahisinde bugüne kadar kullanılanlar arasında en önemli 

teknolojik cihazın cerrahi mikroskop olduğunu söyleyebiliriz. Mikroskobun 

uygulamaya girmesi, beyin cerrahisi tarihini “ mikroskop öncesi ve sonrası ” olarak 

ikiye ayırabilecek kadar önemli devrim niteliğindedir (28). 

 Cerrahi Mikroskop ve Tarihçesi: Mikroskobun keşfinin baba-oğul iki 

Hollandalı’ya ait olduğu kabul edilmektedir. 1590 yılında Zacharias ve Hans Jansen bir 

tüp içerisine iki lens yerleştirerek ilk gerçek mikroskobu keşfetmiştir (28). Çeyrek asır 

sonra İtalyan bilim adamı Geovanni Faber ilk kez “ mikroskop ” terimini kullanmıştır. 

Daha sonra Hollandalı Anton Von Leuwenhoek dönemin en iyi lenslerini kullanarak 

cisimleri 270 misli büyütmeyi başarmış. 18. yüzyılda Robert Hook, 19. yüzyılın 

başlarında ise Jakson Lister mikroskobun gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur 

(27,28). Nihayet, 1848 yılında Alman teknisyen Karl Zeiss, fizikçi Ernst Abbe ile 

birlikte yüksek kaliteli mikroskopları üretmeye başlamıştır (28–30). Mikroskobu 

cerrahide ilk kez Stokholm Üniversitesinde Kulak Burun Boğaz uzmanı olan Carl 

Nylen, 1921 yılında bir orta kulak ameliyatında kullanmıştır (28). Beyin cerrahisinde ilk 

mikroskobun kullanılması 1957 yılına rastlamaktadır. Bu tarihde Güney Kaliforniya 

Üniversitesinden Thedore Kurze, 5 yaşındaki bir hastanın pontoserebellar köşe tümörü 

ameliyatında ilk kez mikroskop kullanmıştır (28–31). Dünyada ilk mikronöroşirurji 

araştırma laboratuarı 1958 yılında Peardon Donaghy tarafından Vermont’ta açılmıştır 
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(28). 1966 yılında Zürih’te Hugo Krayenbuhl mikroşirurjinin önemini kavrayarak, 

asistanı Yaşargil’i bu yeni tekniği öğrenmesi amacı ile Donaghy’nin laboratuarına 

göndermiş, burada bir yıl süre ile çalıştıktan sonra Zürih’e dönen Yaşargil, 30 Ekim 

1967 tarihinde insanda ilk kez superior temporal arter- OSA anastomozunu 

gerçekleştirmiştir. Artık mikroskop mikroşirurjinin değişmez bir parçası haline gelmiştir 

(28). 

Günümüzde kullanılan cerrahi mikroskopların sağladığı başlıca avantajları şu 

şekilde sıralayabiliriz; 

1- Ameliyat sahasının mükemmel ve homojen bir şekilde aydınlatılması.  

2- Anatomik yapıların ve patolojilerin istenildiği ölçüde büyütülebilmesi. 

3- Mikroskop ile yapılan ameliyat görüntülerinin renkli hatta günümüzde üç 

boyutlu ekranda canlı olarak seyredilebilmesi (30). 

Mikroskobun bu özellikleri sayesinde nöral ve vasküler yapılar, özellikle 

perforan dallar çok daha iyi görülmekte, derin yapılara daha az beyin ekartasyonu ile 

ulaşılmakta, kortikal insizyonlar daha küçük yapılmakta, kanamalar çevreye zarar 

vermeksizin durdurulabilmekte, lezyonlar beyin ya da spinal korddan daha kolay ve 

güvenle diseke edilebilmekte ve daha önceden imkansız gibi gözüken damar ve sinir 

anastomozları yapılabilmektedir (28). 

 Bipolar Koagülatör: Nöroşirurji ameliyatlarının en önemli aşamalarından birisi 

hemostazdır. Bu amaçla uzun yıllar hemoklipler, adale ve doku yapıştırıcıları 

kullanılmışsa da hemostaz ciddi bir problem olmaya devam etmiştir. 1926 yılında Bovie 

ve Cushing’in ünipolar koagülatörü geliştirmesi bu konuda önemli bir adım olmuştur 

(30). Ancak ünipolar koagülatör kanayan nokta ile birlikte yakın çevredeki vasküler 

yapılar ve nöral dokular da koagüle edildiğinden hassas bölgeler ve opere edilen yerin 

derininde kullanılamamıştır. İlk kez 1940 yılında Greenwood bipolar koagülasyon 

kullanmaya başlamışsa da bu gerçek bipolar koagülatör değildi. Bugünkü anlamda 

bipolar koagülatör teknolojisi 1960 yılında Leonard Malis tarafından geliştirilmiştir (6). 

Bu teknolojide, sadece iki uç arasında tutulan doku ya da damar yakılarak koagüle 

edilmekte, çevre dokular bundan zarar görmemektedir. Bipolar koagülasyonda 

kullanılan bayonetlerin boyları 8, 9.5 ve 11 cm uzunluğundadır. Uzunluğu 8 cm olanlar 

yüzeyden 3 cm kadar derinlikteki patolojilerde, 9.5 cm olanlar kraniyal yerleşimli derin 

patolojilerde (anevrizma, sellar ve ventriküler patolojiler), 11 cm olanlar ise daha derin 
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kraniyal yerleşimli lezyonlarda (transsfenoidal ve beyin sapı lezyonları) kullanılır. 

Bipolar koagülasyonda sadece ucun koagülasyon yapması gereklidir ve uçların kalınlığı 

0.3–2 mm arasında değişir. Çapı 0.3–0.5 mm olanlar hassas bölgelerdeki 

koagülasyonda, 0.7–1.0 mm olanlar ise rutin mikroşirurji işlemlerinde kullanılır (29). 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalında 1985–

2004 yılları arasında pterional yaklaşım ile ameliyat edilen yüzyirmibeş hastaya ait 

ameliyat kayıtları incelendi. Bütün operasyonlarda sağ veya sol pteriyonal kraniyotomi 

kullanıldı. Kraniyotomiden sonra Yaşargil tarafından tanımlanan sylvian 

mikrodiseksiyon teknikleri hiçbir değişiklik yapılmadan uygulandı (10,13,23). Dura 

açıldıktan sonra laterobazal frontal lob, optik sinir ve İKA’yı ortaya çıkarmak için 

yavaşca ortaya çekildi. Karotis sisternası BOS boşaltmak ve optimum gevşemiş beyin 

elde etmek için açıldı. Mikrodiseksiyon distal olarak internal karotis bifurkasyonuna 

kadar devam ettirildi. Kalınlaşmış araknoid bandlar kesildi. Lamina terminalis, frontal 

lobun çekilmesine olanak vermek için açıldı. Sylvian sisterna, OSA proksimalinden 

yüzeyel sylvian venin frontal kısmından İKA’in bifurkasyonuna kadar açıldı. Proksimal 

OSA’in bifurkasyonuna kadarki yavaş mikrodiseksiyonun amacı, lentikülostriat arterleri 

ortaya çıkarmak ve korumaktı. Mikrodiseksiyon anevrizma veya patolojik dokuya 

ulaşıncaya kadar devam ettirildi. Her OSA anevrizma vakasında ilk önce anevrizmal 

boyunu dahil OSA’nın gövdesi ve dalları ve özellikle lentikülostriat arterlerle birlikte 

tüm anevrizma izole edildi. Anevrizma ile arterler arasındaki ilişki net bir şekilde 

gösterildi. Prof Dr. İsmail Hakkı Aydın ve ekibi tarafından yapılan operasyonların video 

kayıtları, intraoperatif çekilen fotoğraflar ve kompakt diskler kullanıldı. 

 

 
Tablo 1: Sylvian Sisterna Varyasyonları 

Sisterna tipi Açıklama 

Sylvian tip A frontal ve temporal lobların gevşek bir şekilde yaklaşarak yüzeyde 
sylvian sisterna alanını örterek oluşturdukları sisternal varyasyon 
tipidir. Ayrıca bu görünüş geniş bir sisternal varyasyon olarak 
tanımlanabilinir. 

Sylvian tip B frontal ve temporal lobların yüzeyde sylvian sisternayı örtecek 
şekilde sıkıca birbirlerine yaklaşmış olduğu sylvian sisternal 
varyasyon tipidir. Ayrıca bu tip dar veya kapalı sylvian sisterna 
olarak tanımlanabilinir. 

Frontal tip lateral fronto-orbital girusun proksimal parçasına temporal lob içine 
herniye olarak oluşturduğu sylvian sisternal varyasyon tipidir 

Temporal tip superior temporal girusun proksimal parçasının lateral fronto-orbital 
girus içerisine herniye olarak oluşturduğu sylvian sisternal 
varyasyon tipidir. 
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Sylvian sisterna frontal (lateral frontal orbital girus) ve temporal (superior 

temporal girus) bölgelerinin birbirleri olan ilişkilerine göre incelendi. Yaşargil’in 

sylvian sisternayı, sylvian tip A, sylvian tip B, frontal tip ve temporal tip olmak üzere 4 

tipte incelediği görüldü (2). Sylvian sisterna ile ilgili Aydın ve ark. yapmış olduğu 

çalışmalar haricinde intraoperatif bir çalışmaya rastlanılmadı (14-19). Sylvian sisterna 

Yaşargil’in sınıflandırmasını temel alarak Aydın ve ark. çalışmasına paralellik gösteren 

bir çalışma ile incelendi (2,14-19). Sylvian sisternanın varyasyonları Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

Pteriyonal insizyon ve kraniyotomi sonrasında duranın açılması ile karşımıza ilk 

olarak sylvian ven çıkmaktadır. Sylvian ven varyasyonları drenajlarına, seyirlerine ve 

sayılarına göre incelendi. İnceleme Aydın ve ark. yapmış olduğu sınıflama esas alınarak 

yapıldı (14-19). Yapılan bu sınıflama Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 2: Sylvian ven varyasyonları 

ölçüt adlandırma açıklama 

Drenaj tip I frontoorbital (frontosylvian), frontopariyetal (pariyetosylvian) 
ve anterior temporal (temporosylvian)  venlerin tek bir sylvian 
ven içine drene olduğu tip. 

 tip II sfenopariyetal ve Rosenthal’ın basal veni içine drene olan iki 
yüzeyel sylvian ven ile ayrı basal ven olarak drene olan tip. 

 tip III iki veya fazla yüzeyel sylvian venin sfenopariyetal ve superior 
petrozal vene drene olduğu tip. 

 tip IV hipoplastik sylvian ven 
   
Seyir temporal tip sylvian ven temporal lob üzerinde seyreder 
 frontal tip sylvian ven frontal lob üzerinde seyreder 
 derin tip sylvian sisternanın içinde (derinde) seyreder 
 mikst tip frontal ve temporalde seyreder 
   
Sayı tek sylvian ven bir tanedir 
 çift bir çift sylvian ven vardır 
 ikiden çok üç ve fazla sayıda sylvian ven 

 

Sylvian sisterna içerisinde bulunan önemli yapılardan biri olan lentikülostriat 

arterler Yaşargil’in sayılarına göre, Aydın ve ark. orjinlerine göre yapmış olduğu 

sınıflama gözönüne alınarak yapıldı (2,21). Yapılan bu sınıflama Tablo 3’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Lentikülostriatal Arter Varyasyonları 

ölçüt açıklama 

orjin 

LSA’lar OSA’nın bifurkasyonundan sonra M1 segmentinden 
çıkabilir 
LSA’lar OSA’nın bifurkasyonundan önce, M1 segmentinden 
çıkabilir 
LSA’lar OSA’nın M2 segmentinin proksimalinden çıkar 

çıkış sayısı 

tek kök halinde çıkıp 2–10 mm sonra dallanır 
LSA’lar iki kök halinde çıkar ve bir müddet birbirine paralel 
seyrettikten sonra dallanan 
LSA’lar çok sayıda ve tek tek (ikiden fazla, fırçamsı) çıkabilir 

LSA: Lentikülo striatal arter, OSA: Orta serebral arter 

 

İstatiksel Değerlendirme: 

İstatistiksel değerlendirme için, Windows uyumlu SPSS (versiyon 10) proğramı 

kullanıldı. Veriler ki kare testi ile yorumlandı. p < 0.10 ise kıyaslama yapılanlar 

arasında sınırda olan göz ardı edilemeyecek bir ilişki olduğunu gösterir (Marginal 

anlamlı). p < 0.05 ise kıyaslama yapılanlar arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösterir 
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BULGULAR 

Ameliyat edilen yüzyirmibeş hastanın ellliyedi tanesi kadın, altmışsekiz tanesi 

erkekti. Yaşları 16–70 arasında değişen hastalardı. Bu ameliyatların yüziki tanesi sağ 

pteriyonal yaklaşım ile yirmiüç tanesi sol pteriyonal yaklaşım ile yapıldı. Hastaların 

seksenbir tanesi anevrizma, kırkdört tanesi ise tümör (hipofiz adenomu, 

kraniofarengioma v.b.) nedeni ile ameliyat edildi. Seksenbir anevrizma hastasının 

kırkiki tanesi OSA anevrizması, otuz tanesi AKmA anevrizması, altı tanesi PKmA ve 

üç taneside anterior koroidal arter anevrizması idi. Hepsi sakküler yapıdaki 

anevrizmalardı.  

Dört tip olarak incelenen sylvian sisternanın sonuçları aşağıdaki gibi bulundu. 

1-Sylvian tip A; toplamda %48 (n=60), sağ pteriyonal yaklaşımda %43.1 

(n=44), sol pteriyonal yaklaşımda %69.6 (n=16), kadın hastalarda %52.6 (n=30), erkek 

hastalarda %44.1 (n=30) olarak bulundu. Sylvian tip A sisterna Şekil 8’de 

gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 8. Sylvian tip A sisterna ( f: frontal lob. s: sisterna, t:temporal lob, d:duramater) 

 

2-Sylvian tip B; toplamda %28.8 (n=36), sağ pteriyonal yaklaşımda %33.3 

(n=34), sol pteriyonal yaklaşımda %8.7 (n=2), kadın hastalarda %26.3 (n=15), erkek 

hastalarda %30.9 (n=21) olarak bulundu. Sylvian tip B sisterna Şekil 9’da gösterilmiştir.

 3-Frontal tip sisterna; toplamda %16 (n=20), sağ pteriyonal yaklaşımda %17.6 

(n=18), sol pteriyonal yaklaşımda %8.7 (n=2), kadın hastalarda %14 (n=8), erkek 

hastalarda %17.6 (n=12) olarak bulundu. Frontal tip sisterna Şekil 10’da gösterilmiştir. 
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Şekil 9. Sylvian tip B sisterna ( f: frontal lob, sv: sylvian ven, t: temporal lob, d: duramater) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. Frontal tip sylvian sisterna (f: frontal lob, sv: sylvian ven, t: temporal lob, ek: ekartör, p: pamuk)  
 

4-Temporal tip sisterna; toplamda %7.2 (n=9), sağ pteriyonal yaklaşımda %5.9 

(n=6), sol pteriyonal yaklaşımda %13 (n=3), kadın hastalarda %7 (n=4), erkek 

hastalarda %7.4 (n=5) olarak bulundu. Temporal tip sisterna Şekil 11’de gösterilmiştir. 

 Sylvian sisterna varyasyonlarında sağ-sol açılımlarına göre yapılan 

değerlendirmede ‘p’ değeri 0,03 olarak bulundu. Cinsiyetlerine göre yapılan 

değerlendirmede ‘p’ değeri ise 0,813 olarak bulundu. 

 Drenajlarına göre sylvian ven varyasyonları 4 tip olarak izlendi. 

 
    sv 
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1-Tip I sylvian ven; toplamda %45.6 (n=57), sağ pteriyonal yaklaşımda %42.2 

(n=43), sol pteriyonal yaklaşımda %60.9 (n=14), kadın hastalarda %57.9 (n=33), erkek 

hastalarda %35.3 (n=24) olarak bulundu. Tip I sylvian ven Şekil 12’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 11. Temporal tip sylvian sisterna ( f: frontal lob, sf: sylvian fissür, t: temporal lob, ek:ekartör,as: 

aspiratör) 

 

 
Şekil 12. Tip I sylvian ven ( d:duramater, f: frontal lob, ps: parietosylvian, sv: sylvian ven, fs: 

frontosylvian, t: temporal, ts: temporosylvian) 

 

2-Tip II sylvian ven; toplamda %28.8 (n=36), sağ pteriyonal yaklaşımda %31.4 

(n=32), sol pteriyonal yaklaşımda %17.4 (n=4), kadın hastalarda %21.1 (n=12), erkek 

hastalarda %35.3 (n=24) olarak bulundu. Tip II sylvian ven Şekil 13’de gösterilmiştir.  

t
 

 

    ek 

 
f sf 

as 
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Şekil 13.Tip II sylvian ven  (f:frontal lob, d:duramater, t:temporal lob, sv: sylvian ven, p:pamuk) 

 

3-Tip III sylvian ven; toplamda %14.4 (n=18), sağ pteriyonal yaklaşımda %14.7 

(n=15), sol pteriyonal yaklaşımda %13 (n=3), kadın hastalarda %14 (n=8), erkek 

hastalarda %14.7 (n=10) olarak bulundu. Tip III sylvian ven Şekil 14’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 14.Tip III sylvian ven (p: pamuk, as: aspiratör, f: frontal lob, sv 1: sylvian ven 1, sv 2: sylvian ven 

2, sv 3: sylvian ven 3, t: temporal lob, bp: bipolar koagülatör penseti) 

 

 4-Tip IV sylvian ven; toplamda %11.2 (n=14), sağ pteriyonal yaklaşımda %11.7 

(n=12), sol pteriyonal yaklaşımda %8.7 (n=2), kadın hastalarda %7 (n=4), erkek 

hastalarda %14.7 (n=10) olarak bulundu Tip IV sylvian ven Şekil 15a ve 15b’de 

gösterilmiştir.  
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Şekil 15 a.Tip IV sylvian ven                                           Şekil 15 b.Tip IV sylvian ven 

 

Dallanmalarına göre sylvian ven varyasyonlarında sağ-sol açılımlarına göre 

yapılan değerlendirmede ‘p’ değeri 0,406 olarak bulundu. Cinsiyetlerine göre yapılan 

değerlendirmede ‘p’ değeri 0,063 olarak bulundu.  

Seyrine göre ise sylvian veni dört tip olarak izlendi. Bunlar; 

1-Temporal seyir gösteren tip; toplamda %71.2 (n=89), sağ pteriyonal 

yaklaşımda %68.6 (n=70), sol pteriyonal yaklaşımda %82.6 (n=19), kadın hastalarda 

%66.7 (n=38), erkek hastalarda %75 (n=51) olarak bulundu. Temporal seyir gösteren 

sylvian ven Şekil 16a ve 16b’de gösterilmiştir.  

2-Frontal seyir gösteren tip; toplamda %16 (n=20), sağ pteriyonal yaklaşımda 

%19 (n=20), sol pteriyonal yaklaşımda %0 (n=0), kadın hastalarda %24.6 (n=14), erkek 

hastalarda %8.8 (n=6) olarak bulundu. Frontal seyir gösteren sylvian ven Şekil 17a ve 

17b’de gösterilmiştir. 

3-Derin seyir gösteren tip; toplamda %12 (n=15), sağ pteriyonal yaklaşımda 

%10.8 (n=11), sol pteriyonal yaklaşımda %17.4 (n=4), kadın hastalarda %8.8 (n=5), 

erkek hastalarda %14.7 (n=10) olarak bulundu.  Derin seyir gösteren sylvian ven Şekil 

18’de gösterilmiştir.  
4-Mikst seyir gösteren tip; toplamda %0.8 (n=1), sağ pteriyonal yaklaşımda 

%0.6 (n=1), sol pteriyonal yaklaşımda %0 (n=0), kadın hastalarda %0 (n=0), erkek 

hastalarda %1.5 (n=1) olarak bulundu. Mikst seyir gösteren sylvian ven Şekil 19’da 

gösterilmiştir.  
 

 

a b 
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Şekil 16 a. Temporal tip sylvian ven: (f: frontal lob, d:duramater, t:temporal lob, sv: sylvian ven) 

 

             
Şekil 16b. Sol pteriyonal yaklaşım ile açılmış olan temporal tip sylvian ven  ( as: aspiratör, f: frontal lob, 

sv: sylvian ven, t: temporal lob, bp: bipolar koagülatör penset, ek: ekartör, , osa: orta serebral arter,ika: 

internal karotis arter)  

  

Seyirlerine göre sylvian ven varyasyonlarında iki ayrı ‘p’ değeri bulundu. Çünkü 

mikst tip sylvian ven sayısının verilerde az olması sonuçlarda istatiksel dengesizlik 

oluşturdu bundan dolayı mikst tip sylvian ven sonuçlarını bir dahil ederek birde göz ardı 

ederek yaptık. Dahil ederek yapıldığında sağ-sol açılımlarına göre yapılan 

değerlendirmede ‘p’ değeri 0,115 olarak bulundu. Cinsiyetlerine göre yapılan 

değerlendirmede ‘p’ değeri 0,077 olarak bulundu. Mikst tip dahil edilmeden yapılanda 

ise sağ-sol açılımlarına göre olan değerlendirmede ‘p’ değeri ise 0,059 olarak bulundu. 

Cinsiyetlerine göre yapılan değerlendirmede ‘p’ değeri ise 0,05 olarak bulundu. 
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Şekil 17 a. Frontal tip sylvian ven (ek: ekartör, sv: sylvian ven, f:frontal lob, t: temporal lob) 

 

 

          
Şekil 17 b. Frontal tip sylvian ven (sv: sylvian ven, f:frontal lob, t: temporal lob bp: bipolar koagülatör 

penset,  p:pamuk) 
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Şekil 18. Derin tip sylvian ven  (as: aspiratör, f: frontal lob, sv: sylvian ven, t: temporal lob, bp: bipolar 

koagülatör penset,  osa: orta serebral arter)   

 

Sayılarına göre sylvian venleri üç grupta izlendi. Bunlar; 

1-Tek sylvian ven: toplamda %79.2 (n=99), sağ pteriyonal yaklaşımda %77.5 

(n=79), sol pteriyonal yaklaşımda %87 (n=20), kadın hastalarda %73.7 (n=42), erkek 

hastalarda %83.8 (n=57) olarak bulundu. Tek sylvian ven Şekil 20’de gösterilmiştir. 

 
 

   

                                    sf 

                  

                   t 
                                                                     

                      sv 

 

 

Şekil 19. Mikst tip sylvian ven  ( f: frontal lob, sv: sylvian ven, t: temporal lob, sf: sylvian fissür) 

   
 2-Çift sylvian ven: toplamda %18.4 (n=23), sağ pteriyonal yaklaşımda %19.6 

(n=20), sol pteriyonal yaklaşımda %13 (n=3), kadın hastalarda %24.6 (n=14), erkek 

hastalarda %13.2 (n=9) olarak bulundu. Çift sylvian ven Şekil 21’de gösterilmiştir. 
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 3-Üç ve fazla sayıda sylvian ven; toplamda %2.4 (n=3), sağ pteriyonal 

yaklaşımda %2.9 (n=3), sol pteriyonal yaklaşımda %0 (n=0), kadın hastalarda %1.8 

(n=1), erkek hastalarda %2.9 (n=2) olarak bulundu. Üç tane sylvian ven Şekil 22’de 

gösterilmiştir.  

Sayılarına göre sylvian ven varyasyonlarında sağ-sol açılımlarına göre yapılan 

değerlendirmede ‘p’ değeri ise 0,514 olarak bulundu. Cinsiyetlerine göre yapılan 

değerlendirmede ‘p’ değeri ise 0,253 olarak bulundu.  

Lentikülostriatal arterleri orjinlerine ve çıkış sayılarına göre incelemeye aldık. 

Çıktığı yere göre LSA’ler; 

1- Orta serebral arterinin postbifurkasyonunda M1 segmentinden çıkan LSA’ler 

toplamda %62.8 (n=32), sağ pteriyonal yaklaşımda %71.4 (n=20), sol pteriyonal 

yaklaşımda %52 (n=12), kadın hastalarda %69.5 (n=16), erkek hastalarda %57.2 (n=16) 

olarak bulundu.  

2- Orta serebral arterin prebifurkasyonundan M1 segmentinden çıkan LSA’ler 

toplamda %19.6 (n=10), sağ pteriyonal yaklaşımda %14.3 (n=4), sol pteriyonal 

yaklaşımda %26 (n=6), kadın hastalarda %17.3 (n=4), erkek hastalarda %21.4 (n=6) 

olarak bulundu. OSA’nın prebifurkasyonundan M1 segmentinden çıkan LSA’ler Şekil 

24’de gösterilmiştir.    
 

 
Şekil 20. Tek sylvian ven (f: frontal lob, sv: sylvian ven, t: temporal lob, d: dura, s: surgecell ) 
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Şekil 21. Çift sylvian ven. (f:frontal lob, sv 1:sylvian ven 1,sv 2:sylvian ven 2, t:temporal lob )  
 

3- Orta serebral arterin M2 segmentinin proksimalinden LSA çıkışı toplamda 

%17.6 (n=9), sağ pteriyonal yaklaşımda %14.3 (n=4), sol pteriyonal yaklaşımda %22 

(n=5), kadın hastalarda %13.2 (n=3), erkek hastalarda %21.4 (n=6) olarak bulundu. 

OSA’nın M2 segmentinin proksimalinden çıkan LSA’ler Şekil 23 gösterilmiştir. 

Çıkışlarına göre LSA varyasyonlarında sağ-sol açılımlarına göre yapılan 

değerlendirmede ‘p’ değeri ise 0,360 olarak bulundu. Cinsiyetlerine göre yapılan 

değerlendirmede ‘p’ değeri ise 0,632 olarak bulundu. 

 

        
Şekil 22. Üç sylvian ven (p: pamuk, as: aspiratör, f: frontal lob, sv 1: sylvian ven 1, sv 2: sylvian ven 2, 

sv3: sylvian ven 3, t: temporal lob, bp: bipolar koagülatör penset)   
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Çıkış sayılarına göre lentilülostriatal arterler 3 tip olarak izlendi; 

 1-Tek kök halinde çıkış gösterip 2–10 mm sonra dallanma gösteren 

lentkilostriatal arter tipi; toplamda %60.7 (n=31), sağ pteriyonal yaklaşımda %57.1 

(n=16), sol pteriyonal yaklaşımda %65.2 (n=15), kadın hastalarda %56.5 (n=13), erkek 

hastalarda %64.2 (n=18) olarak bulundu. Tek kök halinde çıkış gösteren lentkilostriatal 

arterler Şekil 24 gösterilmiştir. 

2-İki kök halinde çıkarak birbirine paralel seyreden sonra dallarına ayrılan tip; 

toplamda %35.2 (n=18), sağ pteriyonal yaklaşımda %35.7 (n=10), sol pteriyonal 

yaklaşımda %34.8 (n=8), kadın hastalarda %43.5 (n=10), erkek hastalarda %28.5 (n=8) 

olarak bulundu. İki kök halinde çıkış gösteren lentkilostriatal arterler Şekil 23 

gösterilmiştir.  

3-Multipl sayıda (fırçamsı gibi) çıkan lentikülostriata arter tipi; toplamda %4.1 

(n=2), sağ pteriyonal yaklaşımda %7.2 (n=2), sol pteriyonal yaklaşımda %0 (n=0), 

kadın hastalarda %0 (n=0), erkek hastalarda %7.3 (n=2) olarak bulundu. Çalışmada 

LSA’leri en fazla 12 adet olarak gözlemleyebildik. Multipl sayıda çıkış gösteren 

lentkilostriatal arterler Şekil 25 gösterilmiştir. 

 Çıkış sayılarına göre LSA varyasyonlarında sağ-sol açılımlarına göre yapılan 

değerlendirmede ‘p’ değeri ise 0,410 olarak bulundu. Cinsiyetlerine göre yapılan 

değerlendirmede ‘p’ değeri ise 0,278 olarak bulundu. 
 

 
Şekil 23. Lentikülostriatal arterlerin M2 proksimalinden ayrıldığı tip ve lentikülostriatal arterlerin iki kök 

halinde çıktığı tip (lsa: lentikülostriat arter, kea: klibe edilmiş anevrizma, yak: Yaşargil anevrizma klibi, 

bp: bipolar koagülatör penset) 
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Şekil 24. Lentikülostriatal arterlerin tek kök halinde çıkışı ve M1 segment prebifurkasyonundan çıktığı tip 

(op: optik sinir, lsa: lentikülostriat arter, ka:  kiazmal arter, ika: internal karotis arter, osa: orta serebral 

arter, hasa: hipoplastik anteriorserebral arter, as: aspiratör. bp: bipolar koagülatör penset)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Şekil 25. Lentikülostriatal arterlerin multipl çıkışı (lsa: lentikülostriat arter, as: aspiratör, bp: bipolar 

koagülatör penset) 
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TARTIŞMA 

 Pteriyonal açılım olarak isimlendirilen frontotemporosphenoidal kraniyotomi 

1969 yılında Yaşargil tarafından tanıtılmış olup bu tarihden sonra yapılan cerrahi 

girişimler sonrasında da popülaritesini arttırmıştır (14-19). Pteriyonal yaklaşım orbita 

tümörleri, retroorbital, sellar, kiazmatik, subfrontal bölgelerdeki lezyonlarda olduğu 

kadar anterior sirkülasyon ve daha üst baziler arter anevrizmalarında da bazı küçük 

değişikliklere rağmen birçok nöroşirurjiyenin kullandığı temel bir yöntemdir. Pteriyonal 

yaklaşım bu bölge yapıları ve patolojileri için en tercih edilen yöntemdir (13-24,33–36). 

Bu yaklaşımda özellikle intrakraniyal anevrizmalı hastalarda başarılı bir ameliyat için 

sylvian diseksiyon gerçek bir anahtardır (14-19). Nöroşirurjiyen bu teknikte, frontal ve 

temporal loblar arası damarları, sisternaları, sylvian sisternanın anatomik 

varyasyonlarını bilmek zorundadır (14-19). Sylvian diseksiyonda BOS’un drenajının 

sağlanması sisternaların çabuk ayrılmasına ve serebral volümün de etkili bir şekilde 

azalmasına yol açarak anevrizma ve/veya diğer lezyonlara olan cerrahi yaklaşımları 

kolaylaştırır (8-10,38,39,44). Bu hususların dikkate alınması ile kliniğimizde yukarıda 

bahsedilen lezyonlarda pteriyonal kraniyotomi ve sylvian diseksiyon ile yapılan 

ameliyatlar incelendi. 

Yaşargil, sylvian sisternayı 4 tip olarak incelediği gereç ve yöntemler kısmında 

bahsedildi (2). Sylvian sisternanın anatomisi ile ilgli olarak Aydın ve ark. yapmış 

olduğu çalışma haricinde intraoperatif bir çalışmaya rastlanmadı. Bu konuda Yaşargil’in 

sınıflandırması temel alınarak Aydın ve ark çalışmasına paralellik gösteren bir çalışma 

yapıldı. Sylvian sisterna frontal lobun lateral-fronto-orbital girusunun temporal lobun 

superior temporal girusuna anatomik olarak ilişkisine göre tanımlandı. Aydın ve ark. 

sıklık sırasını şu oranlarda belirtmişlerdir. Sylvian tip sisternayı % 74.9 oranında 

izlenmiş, bunun % 47.7’si sylvian tip A , %27.2’ side sylvian tip B olarak belirtilmiş. 

Frontal tip % 16, temporal tip ise % 8.8 oranında izlenmiş (14-19). Bizim çalışmamızda 

ise sylvian tip A % 48 (n=60), sylvian tip B %28.8 (n=36), frontal tip % 16 (n=20) ve 

temporal tip % 7.2 (n=9) olarak bulundu. Sylvian sisternanın incelememizdeki 

sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesinde sağ-sol açılım sonuçlarının ‘p’ 

değeri ise 0,05’den küçük olarak bulunmuştu. Bu da gösterir ki sonuçlar arasında 

anlamlı bir bağlantı mevcuttur. Yani sylvian tip A sisterna ve temporal tip sisterna sol 

açılımlarda daha fazla görülmekte iken sylvian tip B sisterna ve frontal tip sisterna sağ 
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açılımlarda daha sık izlenmektedir. Cinsiyet açısından sylvian sisternanın istatiksel 

değerlendirilmesinde ‘p’ değeri ise 0,05’den büyük bulunmuştu. Bu sonuçlar cinsiyetin 

sylvian sisterna için bir anlamının olmadığının göstergesi olmaktadır. 

Mevcut çalışmalar göstermiştir ki sylvian ven vakaların %90’ında 

bulunmaktadır (38). Bununla beraber sylvian ven varyasyonlarıda çok sık izlenmektedir 

(3-5,7,14-19,38-41). Bununla ilgili olarak daha önce üç boyutlu beyin tomografisi, 

anjiografi ve kadavra çalışmaları yapılmıştır. Ancak operatif çalışmalar çok fazla 

değildir (38,42,43). Sylvian ven ve sisterna varyasyonları çok sık izlendiği için sylvian 

mikrodiseksiyonu oldukça zor olmaktadır (38). Kazumata ve ark. sylvian ven ve 

varyasyonlarını 82 hastada intraoperatif olarak incelemişler ve vakalarını transsylvian 

olarak açtıklarını bildirmişlerdir. Yaptıkları operasyonlar sonucunda sylvian veni 

dallanmalarına ve drenajına göre iki farklı şekilde gözlemlemişlerdir (38). Sylvian fissür 

içerisindeki seyrine göre sylvian veni süperfisiyel, intermediate ve bazal bölüm olarak 3 

ana parçaya sınıflamışlardır. Süperfisiyel bölümü; frontoorbital, frontopariyetal ve 

temporosylvian ven olarak üç sınıfta gruplandırırken, intermediate bölümde insuler 

veni, bazal bölümde ise olfaktor ven, posterior frontoorbital ven ve anterior serebral 

veni incelemişlerdir. Süperfisiyel sylvian ven drenajına göre 3 tipte izlenmiştir. Tip I; 

hipoplastik sylvian ven (8 vaka, %10), tipII; tek kök halindeki sylvian ven (38 vaka, 

%46) ve tipIII; iki kök halindeki sylvian ven  (36 vaka, %44) şeklinde rapor edilmiş ve 

sphenoparietal sinüse drene olduğu bildirmişlerdir (38). Sylvian ven ve varyasyonlarını 

Aydın ve ark. daha detaylı olarak incelemiştir. Bizde çalışmamızı Aydın ve ark. yaptığı 

çalışmaları temel alarak gerçekleştirdik. Aydın ve ark sylvian veni drenajına, seyrine ve 

sayısına göre incelemişler (14–20), sağ ve sol açılımlarına görede yorumlamışlardır. Bu 

çalışmalarında drenajlarına göre  %45 oranı ile en sık tip I, seyrine göre ise  %70 

oranıyla temporal tip sylvian ven varyasyonu izlemişler ve bunların sağ-sol açılımı 

arasında önemli bir fark bulamadığını belirtmişlerdir (14–20). Oka ve ark. da sylvian 

ven seyrinin en çok temporal taraftata olduğunu vurguladılar (14–19,40,44). Yaşargil de 

sylvian ven varyasyonlarını tanımlamış ancak bir ortalamadan bahsetmemiştir (2,14-

19). Bisiara ise 80 otopsi çalışmasında sylvian venin 30 örnekte iki taraflı çift olduğunu 

diğer 50 örnekte ise bir taraf tek diğer tarafta çift olduğunu ifade etmiştir (14-19,42). 

Bizim çalışmamızda sylvian ven dallanma ve drenajlarına göre, seyrine ve sayılarına 

göre incelendi. Kadın-erkek, sağ-sol açılım farkı istatistiksel olarak yorumlandı. 
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Dallanma ve drenajlarına göre biz de en sık tip I sylvian ven % 45.6 ( n=57 ) oranında 

izledik. Sonra sırası ile tip II;  % 28.8 ( n=36 ), tip III;  %14.4 ( n=18 ),  tip IV; %11.2    

(n=14) oranında görüldü. Sylvian venin drenajlarına göre olan varyasyonlarını 

istatistiksel olarak değerlendirdiğimiz de sağ veya sol açılımla anlamlı bir bağlantısının 

olmadığı görüldü. Drenajlardaki varyasyonları cinsiyet açısından değerlendirdiğimiz de 

tip I sylvian ven daha çok kadınlarda görülürken, tip II, tip III ve tip IV sylvian venler 

ise erkeklerde daha çok görülmektedir. Seyirlerine göre en sık izlenenden başlayarak; 

temporal tip; %71  (n=89), frontal tip; %16 (n=20), derin tip; % 12 (n=13), mikst tip; % 

0.8 (n=1) oranında izlendi. Diğer çalışmalarda olduğu gibi temporal seyirli sylvian ven 

en sık karşılaşılan varyasyon idi. Sylvian ven varyasyonlarının seyirlerine göre ki kare 

testi ile istatistiksel değerlendirilmesinde mikst tip sylvian venin verilerinin çok az 

olması (bulgularımızda bir adet olarak izlendi) istatistiki verilerde bir düzensizlik 

oluşturdu. Bunun üzerine ki kare değeri mikst tip sylvian ven sonuçlarına dahil ederek 

ve sonuçlardan çıkararak iki şekilde bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Mikst tip sylvian 

ven dahil edilerek yapılan incelemesinde sağ-sol açılım için ‘p’ değeri 0,05’den büyük 

olarak bulundu. Buda gösterdi ki sylvian ven seyirleri sağ veya sol açılımda bir farklılık 

göstermemektedir. Mikst tip sylvian ven sonuçlardan çıkararak yapılan değerlendirmede 

sağ-sol açılım için ‘p’ değeri ise 0,10’dan küçük bulunmuştu. Bunun 

değerlendirmesinde istatistiksel olarak marjinal bir anlam taşımaktadır. Çok güvenilir 

olmamakla beraber temporal tip ve derin tip sylvian ven sol tarafta daha fazla 

izlenirken, frontal seyirli olan sylvian ven sağ tarafta daha çok izlenmektedir denilebilir. 

Sylvian ven seyrinde cinsiyet açısından incelendiği zaman yine mikst tip dahil edilerek 

ve dahil edilmeyerek sonuçlar yorumlandı. Mikst tip dahil edildiği zaman ‘p’ değeri ise 

0,10’dan küçük olarak bulunmuştu. Buna göre istatistiksel olarak marjinal anlam 

taşımaktadır. Yani sylvian ven seyrinin cinsiyete bağlı olarak değişiklik gösterebileciği 

sonucu çıkar. Temporal tip, derin tip ve mikst tip erkeklerde sık izlenirken, frontal tip 

sylvian ven kadınlarda daha sık izlenmektedir. Mikst tip sylvian ven istatiksel olarak 

sonuçlarda çıkarıldığı zaman ‘p’ değeri ise 0,05’den küçük olarak bulunmuştu. Buda 

sonuçların anlamlı olarak ilişkili olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde temporal tip ve 

derin tip sylvian venler erkeklerde sık izlenirken, frontal seyirli sylvian ven kadınlarda 

daha sık izlenmektedir sonucu çıkmaktadır.  
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Sayılarına göre ise 3 grupta incelendi. Bunlar yine sıklık sırası ile tek sylvian 

ven ; %79.2 (n=99), çift sylvian ven; %18.4 (n=23), 3 ve daha fazla sylvian ven; %2.4 

(n=3) olarak izlendi. Sylvian venin sayılarına göre istatistiksel olarak incelemesinde 

sağ-sol açılım değerlendirilmesinde ‘p’ değeri ise 0,05’den büyük olarak bulunmuştu. 

Buda sayılarına göre sylvian venin incelemesinde sağ-sol arasında anlamlı bir farkın 

olmadığını göstermektedir. Cinsiyete göre yapılan incelemede ise istatiksel olarak ‘p’ 

değeri ise 0,05’den büyük olarak bulunmuştu. Buda yine sylvian venin sayılarına göre 

cinsiyetin anlamlı olabilecek bir fark olmadığını göstermektedir.  

Sylvian sisterna içerisinde OSA bifurkasyonu, LSA, anterior temporal arter ve 

temporopolar arterin orijinleri bulunmaktadır. OSA’dan ayrılan perforan arterler 

LSA’ler veya striatal dallar olarak adlandırılır (2,23,47-49). Nöroşirurjiyenler için 

LSA’lerin sıklığı, dallanması, ortalama boyutları, dış çapı, orijini ve seyri önem arz 

etmektedir (2,21,24,48). Yaşargil (2), Aydın (20,21,24) ve Rhoton (50) haricinde 

LSA’ler ile ilgili detaylı bir çalışma yoktur ki Rhoton’un çalışmaları kadavra 

çalışmalarıdır. LSA’leri çıkış yerlerine ve çıkış sayılarına göre Yaşargil tarafından tek 

kök halinde çıkarak 2-10 mm sonra dallananlar, iki büyük kök halinde çıkarak sonra 

dallananlar, multipl sayıda fırçamsı gibi çıkanlar olarak sınıflandırılmıştır (2). Aydın ve 

ark. ise buna ek olarak OSA’dan çıkış yerlerini OSA’nın postbifurkasyonundan M1 

segmentinden çıkanlar, OSA’nın prebifurkasyon M1 segmentinden çıkanlar ve OSA’nın 

M2 segmentinin proksimalinden çıkanlar şeklinde ayırarak incelemiştir (21). Bizim 

çalışmamız Yaşargil’in sayılarına göre Aydın ve ark. orjinlerine göre yapmış olduğu 

sınıflama temel alınarak yapıldı. Vincentelli LSA’lerin OSA’nın gövdesinden 

çıkmasının nadir olduğunu ve gerçekte dalların çok sayıda olduğunu belirtmiştir (49). 

Ancak Aydın ve ark. yapmış olduğu çalışma ile ilk kez yüksek oranda olduğu 

belirtilmiştir (2,21,45,47,50). Yaşargil LSA’lerin tek kök halinde %40 oranında izlerken 

Umansky ve ark. bu oranı %50 bulmuşlardır (2,21,47). Bizim çalışmamızda tek kök 

halinde çıkış oranı %60,7 (n=31) olarak bulundu. İki kök halinde olup sonra dallara 

ayrılan LSA’ler %35,2 ( n=18) oranında, multipl fırça gibi çıkan LSA’ler ise %4,1 ( 

n=2) oranında bulundu. Çalışmamızdaki bu sıralama Yaşargil’in sıralaması ile paralellik 

göstermektedir (2). Aydın ve ark. 240 LSA çalışmasında tek kök halinde çıkış %52, iki 

kök halinde çıkış %35 ve multipl çıkış ise %13 olarak rapor edilmiştir (21). Ayrıca 

OSA’dan 1–14 arasında LSA çıkışı izleyip ortalama dört LSA çıkışı gözlemlemişlerdir 
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(21). Marinkovic 50 serebral hemisfer incelemesinde 3–18 arası ortalama dokuz adet 

LSA gözlemlemiştir (51). Marinkovic başka bir çalışmasında ise 2–12 arası ortalama 

7.1 LSA çıkışı olduğunu belirtmiştir (52). Biz çalışmamızda en fazla 12 LSA çıkışı 

izleyebildik. Ayrıca Marinkovic’in belirttiği gibi biz de LSA sayısının artması ile 

çaplarının da küçüldüğünü gözlemledik (52). Orijinlerine göre LSA’leri Marinkovic 

medial, middle ve lateral olmak üzere üç grupta incelemiştir (51). Aydın ve ark. ise 

OSA’nın M1 postbifurkasyonundan, prebifurkasyonundan ve M2 proksimalinden 

çıkışına göre ayrıca birde OSA’nın inferomedialinden ve superiorundan çıkışına göre 

iki ayrı şekilde incelemişlerdir (21). Toplam 240 LSA incelemesinde %65 oranında M1 

postbifurkasyonundan, %20 M1 prebifurkasyonundan ve %15 M2 proksimalinden orjin 

aldığını izlemişlerdir. Diğer bir incelemesinde ise OSA’nın inferomedialinden %91, 

superiorundan ise %9 oranında orjin aldığını izlemişlerdir. Aynı çalışmalarında 

OSA’nın lateralinden lentikülostriatal arter çıkışına rastlanmadığı ifade edilmektedir 

(21). Bizim çazlışmamızda M1 postbifurkasyonundan %62,8 (n=32 ), M1 

prebifurkasyonundan %19,6 ve M2 proksimalinden ise %17.6 oranında LSA çıkışına 

rastlanıldı. LSA’in orjin ve çıkış sayılarının istatistiksel değerlendirilmesinde sağ-sol ve 

kadın-erkek arasında fark olmadığı görüldü. 
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SONUÇ 

Sylvian sisterna, içerisinde bulundurduğu anatomik yapılar nedeni ile cerrahi 

manuplasyonlar açısından önem arzetmektedir. Sylvian sisterna hakkında bilinenleri 

intraoperatif olarak tekrar gözden geçirmek, sisternanın ve içerisindeki vasküler 

yapıların varyasyonlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini detaylı olarak inceleyerek 

cerrahın nelerle karşılacağını vurgulamaktı. Nöroşirurjiyen operasyona başlamadan iyi 

bir mikrodiseksiyon planı yapmalı, zamanını iyi kullanmalıdır. Sylvian sisterna, sylvian 

ven ve LSA varyasyonlarının  anatomik önemini vurgulandı. 
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