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OLGU SUNUMU

Bir Olguda ‹ki Tarafl› Yüzeyel Brakiyal Arter[*]
A Case of Bilateral Superficial Brachial Artery
Hülya GÜRBÜZ, Tunç KUTO⁄LU, Ali YILMAZ

Brakiyal arterin anatomik varyasyonu olan yüzeyel
brakiyal arter, s›kl›kla önkolda, biseps kas›n›n
aponeurozu önünde bulunur. Kubital ven ile kar›ﬂabilece¤i için intravenöz enjeksiyonlarda ciddi
sorun yaratabilir. Bu yaz›da, 65 yaﬂ›ndaki bir erke¤e ait kadavran›n her iki üst ekstremitesinde rastlanan ve üst kolda mediyan sinirin yüzeyelinde
seyreden yüzeyel brakiyal arterle ilgili bulgular sunuldu.

The superficial brachial artery, an anatomical variation of the brachial artery, is usually located anterior to the aponeurosis of the biceps muscle in the
forearm. Since it may be mistaken for the cubital
vein, it may pose severe problems on intravenous
injections. This case report illustrates findings of
the superficial brachial artery encountered in the
cadaver forearms of a 65-year-old male, that ran
superficially along the median nerve.

Anahtar Sözcükler: Kol/kan deste¤i; aksilla/kan deste¤i; brakiyal arter/anormallik/anatomi ve histoloji; kadavra; mediyan
sinir/anatomi ve histoloji.

Key Words: Arm/blood supply; axilla/blood supply; brachial artery/
abnormalities/anatomy & histology; cadaver; median nerve/ anatomy & histology.

Brakiyal arter, üst ekstremiteyi besleyen ana
arterdir. Pektoralis majör kas›n›n alt kenar› hizas›nda, aksiller arterin devam› ﬂeklinde baﬂlayan, 5-6 mm çap›nda ve 25-26 cm uzunlu¤unda
(son 6 cm’lik bölüm regio kubitalis anterior’da
bulunur) bir atardamard›r. Brakiyal arter, aponeurosis bisipitalis derininde uç dallar› olan radiyal arter ve ulnar artere ayr›l›r. Brakiyal artere, kas ile örtülü olmayan en alt k›sm› tansiyon
ölçümü için elveriﬂli oldu¤undan, günlük yaﬂamda “tansiyon arteri” denmektedir.[1,2] Humerus k›r›klar› gibi üst ekstremite travmalar›nda
zedelenebildi¤inden, anatomik varyasyonlar›
önem kazanmaktad›r.

brakiyal arter (arteria brachialis superficialis)
üst kolda mediyan sinirin yüzeyelinde seyreder;
normal dallanmas›n› kolun üst k›sm›nda yapar,
nadiren alt yar›ya uzan›r. Bu arterin s›kl›kla önkolda biseps kas›n›n aponeurozu önünde olmas› pratikteki önemini art›r›r. Yüzeyel brakiyal arter s›kl›kla kubital ven ile kar›ﬂt›r›l›r. ‹ntravenöz
enjeksiyon arter içine yap›ld›¤›nda el ve önkol
kayb› ile sonuçlanabilir.[3] Bu yüzden, yüzeyel
brakiyal arterin varl›¤›n› an›msatmak ve üst
ekstremitedeki yerini betimlemek klinik anatomi aç›s›ndan önemlidir.

OLGU SUNUMU
Rutin diseksiyon s›ras›nda, 65 yaﬂ›ndaki
bir erke¤e ait kadavran›n her iki üst ekstremitesinde yüzeyel brakiyal artere rastland›. Sa¤

Diseksiyon çal›ﬂmam›zda belirledi¤imiz brakiyal arterin anatomik varyasyonu olan yüzeyel
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ﬁekil 1. (a) 65 yaﬂ›nda erkek kadavran›n sa¤ aksilla bölgesi: 1) Yüzeyel brakiyal arter; 2) mediyan sinir; 3) profunda brakiyal arter; 4) sirkumfleks
humeral arter; 5) superior ulnar kollateral arter; 6) profunda brachii arter; 7) radiyal sinir; 8) muskülokutanöz sinir.

(b) Sa¤ dirsek bölgesi: 1) Yüzeyel brakiyal arter; 2) mediyan sinir; 3) inferior ulnar kollateral arter; 4) radiyal arter; 5) ulnar arter.

tarafta brakiyal pleksusun mediyal fasciculusu üzerinden geçerek ilerleyen aksiller arter,
mediyan sinirin köklerinin birleﬂti¤i yerin yüzeyelinde kal›yordu. Sekiz milimetre çap›nda
ve oldukça kal›n olan bu damar, kolun 1/3
distal k›sm›na kadar mediyal bisipital sulkusta, mediyan sinirin yüzeyelinde ve antebrakiyal fasyan›n hemen alt›nda seyretmekteydi
(ﬁekil 1a). Dirsek büklümünden 6 cm önce iç
yan taraf›ndan inferior ulnar kollateral arter
ç›karak tipik bir gidiﬂ gösteriyordu. Dirsek
bükümü hizas›nda ise çok küçük çapl› bir yü-

zeyel musküler dal, mediyal epikondil önündeki kas kitlesinde sonlan›yordu. Bu arter, kubital fossa derininde ikiye ayr›larak, radiyal
arter ve ulnar arteri meydana getiriyordu (ﬁekil 1b). Koltuk çukurunda ise aksiller arterin
arka taraf›ndan kaynaklanan daha küçük çapl› (5 mm) ikinci bir kütük, mediyan sinirin arkas›ndan geçerek radiyal sinir ile birlikte kol
arka lojuna do¤ru yöneliyordu. Bu derin kütü¤ün hemen baﬂlang›c›nda anterior sirkumfleks humeral arter ç›k›yor ve kollum chirurgicum’a do¤ru gidiyordu. Bunun 5 cm alt›nda
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ﬁekil 2. (a) Kadavran›n sa¤ üst ve (b) sol üst ekstremitesinin ﬂematik çizimi.
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ﬁekil 3. (a) Ayn› kadavran›n sol aksillas›. 1) Yüzeyel brakiyal arter; 2) mediyan sinir; 3) profunda brakiyal arter; 4) radiyal sinir; 5) muskülokutanöz sinir; 6) ulnar sinir; 7) bisipital arter.
(b) Sol dirsek bölgesi. 1) Yüzeyel brakiyal arter; 2) yüzeyel ulnar arter; 3) radiyal arter; 4) interosseöz communis arter.

ise yan dal olarak superior ulnar kollateral arter ayr›l›yor ve mediyal intermusküler septumu delerek, distal yönde ulnar sinire eﬂlik ediyordu. Arka kütü¤ün devam› profunda brakiyal arter ﬂeklinde triseps kas›na besleyici dallar veriyordu (ﬁekil 2a). Ancak, kal›n bir dal
teres majör kas› tendonunun arkas›ndan dolanarak, posterior sirkumfleks humeral arter
ﬂeklinde sonlan›yordu.

da) seyrediyordu. Bilek hizas›nda tipik bir
ulnar arter konumu ve da¤›l›m›n› gösteriyordu.
Kubital fossa derininde esas arteriyal kütük radiyal arter ve communis interosseöz arter olarak sonlan›yordu (ﬁekil 3b). Ulnar arterin önkoldaki seyri, nadir görülen bir yüzeyel ulnar
arteri and›r›yordu (ﬁekil 2b).

Sol tarafta ise aksiller arter, mediyan sinirin kökleri arkas›nda normal seyrini sürdürüyordu. Burada profunda brakiyal arteri verdikten sonra, mediyan sinirin iç yan›ndan
çaprazlayarak bu sinirin önüne geçiyordu.
Profunda brakiyal arter, aynen sa¤ tarafta oldu¤u gibi bu tarafta da, superior ulnar kollateral arter ve posterior sirkumfleks humeral
arteri vermekteydi. Kolun 1/3 üst k›sm›nda
iyi geliﬂmiﬂ bir muskülar dal mediyan sinirin
önünden geçerek biseps brachii kas›n›n kitlesine giriyordu (ﬁekil 3a).

1904’de Von Göbpert taraf›ndan tan›mlanm›ﬂ olan yüzeyel brakiyal arterin embriyolojik
geliﬂimi 1966’da Max Clara taraf›ndan aç›klanm›ﬂ ve 1975’de Stark taraf›ndan bugünkü s›n›flamas› yap›lm›ﬂt›r.[4] Buradaki yüzeyel seyir ölçütü, kol damar sinir paketinde mediyan sinire
göre belirlenir. Bazen “aberrant brakiyal arter”
ya da “accessory brakiyal” olarak da tan›mlan›r. Aksiller arterden ç›kar, radiyal ve ulnar arter olarak kubital fossada ikiye ayr›l›r.[2,5-8]

TARTIﬁMA

Fuss ve ark.[4] 200 ekstremite üzerinde yapt›klar› çal›ﬂmada, yüzeyel brakiyal arter s›kl›¤›n› %17 olarak bulmuﬂlard›r. Bu çal›ﬂmada üç tip tan›mlanm›ﬂt›r. Bunlar›n %6’s› superior,
%1.5’i mediyal, %9.5’i inferior yüzeyel brakiyal
arterdir. Mesut ve ark.[9] 40 ekstremite üzerinde
yapt›klar› çal›ﬂmada, yüzeyel brakiyal arter s›kl›¤›n› %5 olarak saptam›ﬂlard›r. Bireysel olgu
bildirimlerimiz[7-9] tam bir istatistiksel s›kl›k vermek için yeterli de¤ildir. Bu konuda geniﬂ kapsaml› araﬂt›rmalara ihtiyaç vard›r.

Kolun orta ve distal bölümlerinde arter, mediyal bisipital sulkusta mediyan sinirin yüzeyelinde, fasyan›n hemen alt›nda yüzeyel seyrini
sürdürerek dirsek çukuruna ulaﬂ›yordu. Lacertus fibrosusun alt›ndan geçmeden önce, bu arterin iç yan taraf›ndan 4 mm kal›nl›¤›nda bir
yüzeyel dal ayr›l›yordu. Bu dal antebrakiyal
fasyan›n hemen alt›nda pronator teres kas›, palmaris longus kas› ve di¤er fleksor kaslar›n yüzeyelinden geçerek, önkolun ortas›ndan itibaren antebrakiyal ulnar sulkus içinde (palmaris
longus kas› ile fleksör karpi ulnaris kas› aras›n-
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