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 Beyinsapı anatomisi (kliniğe yarayacak kadarı) zor 

değildir.

 Bazı genellemeler (5 madde!) yapılarak çok basite 

indirgenebilir.

 Sadece rostral bulber kesit (Wallenberg sendromu 

kesiti) öğrenilerek ve genellemeler gözönüne alınarak 

tümü kolayca çizilebilir.

 En karışık gibi görünen trigeminal sinir anatomisi 

beyinsapı ve medulla spinalis’deki benzer işlevli 

yapılar tanımlanarak kolayca anlaşılabilir.   

BEYİNSAPI ANATOMİSİNİ ÖĞRENMEK MÜMKÜN 

MÜDÜR?



ANA HAT
Beyinsapı özet

Uzun traktüs ve serebellar yolların anatomisi

Kranyal sinir nukleuslarının anatomisi

Beyinsapı ve medulla spinalis’teki benzer 

işlevli yapılar ve buna dayanarak trigeminal 

sinir anatomisi

Beyinsapı şematik kesitler

Beyinsapı gerçek kesitler





BEYİNSAPI ÖZET (1)

(Traktüsler)
1. Kortikospinal traktüsler ventralden gider, bulbusta 

çaprazlaşır.

2. Duysal traktüsler lateralden gider, ancak derin duyu 

yolları (medial lemniskus) bulbustaki çaprazından sonra 

kaudalde ortada, rostralde diğerleri gibi lateralde 

yeralır.

3. Serebrumdan serebelluma esas giriş  orta serebellar 

pedinkül (pons) ile, serebellumdan serebruma esas 

çıkış  üst serebellar pedinkül (mezensefalon) iledir.







4. Motor nukleuslar genel olarak ortaya yakındır: 

 3, 4, 6 ve 12 (somatik efferent) 

       ortada ve dorsalde 

      (aksonları 4. sinirinki dışında ventralden çıkar)                                               

 

 5m, 7, 9-10 (ambiguus) (brankiyal efferent)

       biraz daha ventralde ve biraz daha lateralde 

      (aksonları lateralden çıkar) 

5. Duysal nukleuslar lateraldedir. 
                             (aksonları lateralden çıkar) 

 

BEYİNSAPI ÖZET (2)

(Kranyal sinir nukleusları)









MEDULLA SPİNALİS VE BEYİNSAPINDA 

BENZER İŞLEVLİ YAPILAR

Trigeminal Sinir Anatomisi











BEYİNSAPI ŞEMATİK KESİTLER













BEYİNSAPI GERÇEK KESİTLER

(miyelin boyası: traktüsler siyah)



















BEYİNSAPI ÖZET

1. Kortikospinal traktüsler ventralden gider, bulbusta 

çaprazlaşır.

2. Duysal traktüsler lateralden gider, ancak derin duyu 

yolları (medial lemniskus) bulbustaki çaprazından sonra 

kaudalde ortada, rostralde diğerleri gibi lateralde yeralır.

3. Serebrumdan serebelluma esas giriş orta serebellar 

pedinkül (pons) ile, serebellumdan serebruma esas çıkış 

üst serebellar pedinkül (mezensefalon) iledir.

4. Motor nukleuslar genel olarak ortaya yakındır: 

 3, 4, 6 ve 12 ortada ve dorsalde

 5m, 7, 9-10 (ambiguus) biraz daha ventralde ve biraz daha 

lateralde

5. Duysal nukleuslar lateraldedir. 
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