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VEST‹BÜLER S‹STEM‹N FONKS‹YONEL ANATOM‹S‹
Prof. Dr. Salih Murat Akk›n

Baﬂ›n konumu ve hareketleri ile ilgili bilgileri taﬂ›yan uyar›lar iç kulakta
yer alan vestibüler organ›n kompleks yap›daki mekanoreseptörlerinde ortaya
ç›kar. Vestibüler sinirin merkezi uzant›lar› arac›l›¤›yla beyin sap›na taﬂ›n›r ve
genel olarak buradaki vestibüler çekirdek kompleksine gelirler. Vestibüler çekirdeklerin kurdu¤u ba¤lant›larla da santral sinir sisteminin çeﬂitli düzeylerinde görme, dokunma, bas›nç gibi eksteroseptif bilgiler ve müsküloskeletal
proprioseptif uyar›larla entegre edilirler. Böylece beyin sap› ve beyincikte
karmaﬂ›k bir konum (pozisyon) duyusu ortaya ç›kar. ‹ﬂte bu süreçte yer alan
anatomik yap›lar›n oluﬂturdu¤u bütüne vestibüler sistem ad›n› veriyoruz.
Vestibüler sistem postürün kontrolü, gövdenin, baﬂ›n ve göz küresi hareketlerinin koordinasyonu ile vizüel fiksasyon gibi önemli yaﬂamsal iﬂlevlerin
süreklili¤ine katk›da bulunarak denge ad›n› verdi¤imiz duyunun oluﬂmas› ve
korunmas›n› sa¤lar.
Bu iﬂlevsel bütünü anatomik aç›dan dört baﬂl›k alt›nda inceleyebiliriz:
1. Vestibüler organ
2. Vestibüler sinir
3. Vestibüler çekirdek kompleksi
4. Sekonder vestibüler ba¤lant›lar
VEST‹BÜLER ORGAN
Vestibüler organ genel olarak iç kula¤›n zar labirentinin belli bölümleri taraf›ndan oluﬂturulur. Her bir taraf›n zar labirentinde de¤iﬂik lokalizasyonlardaki 5 adet reseptör yap› baﬂ›n ortamdaki konum ve hareketleri ile ilgili bilgileri içeren uyar›lar› ortaya ç›kar›r. Bunlardan ikisi, utriculus ve sacculus adl›
keseciklerde, birbirlerine dikey yöneltilerde (horizontal ve vertikal düzlemlerde) konumlanm›ﬂ olan macula utriculi ve macula sacculi’dir. Her iki yap› da
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baﬂ›n do¤rusal hareketleri (örn. öne-arkaya h›zlanma, yer çekimi etkisi) ile ilgili uyar›lar üretirler. Bu nedenle de utriculus ve sacculus iﬂlevsel aç›dan statik labirent olarak adland›r›lmaktad›r.
Di¤er üç reseptör yap›, yine birbirine dikey yöneltilerde bulunan üç zar
yar›m daire kanal›n›n ampulla ad› verilen geniﬂlemelerinde yer al›r ve crista
ampullaris ad› verilen bir ç›k›nt› ﬂeklindedir. Bu yap› için as›l uyar›c› etken
ise genel olarak baﬂ›n aç›sal (örn. rotasyon) hareketleridir. Bu nedenle zar labirentin yar›m daire kanallar›n›n oluﬂturdu¤u iﬂlevsel birim de ayn› zamanda
kinetik labirent olarak adland›r›l›r.
Vestibüler organ›n reseptör yap›lar› olan macula utriculi ve macula sacculi ile crista ampullaris’in fonksiyonel anatomik özelliklerine geçmeden önce,
bu oluﬂumlar›n yer ald›¤› anatomik yap›lar› genel olarak gözden geçirmek yararl› olacakt›r.
Kemik labirent (Labyrinthus osseus)
Kemik labirent temporal kemi¤in petroz parças› içinde yer al›r ve zar labirenti çok sert bir z›rh biçiminde sarar. Zar labirent, kemik labirentten daha
küçüktür ve bu nedenle de kemik labirenti bütünüyle doldurmaz. Aralar›nda
kalan aral›k perilenfa ad› verilen bir s›v› ve ba¤ dokusu trabeküller içerir. Kemik labirent birbirleriyle devaml›l›k gösteren üç parçaya ayr›l›r: 1. Vestibulum, 2. Canalis semicircularis osseus’lar, 3. Cochlea. Bu kemik yap›lardan
yaln›z ilk ikisi vestibüler organ›n yerleﬂim yerleridir.
Zar labirent (Labyrinthus membranaceus)
Kemik labirentin içinde yer alan zar labirent trabeküller arac›l›¤›yla belli
noktalarda kemik labirente tutunur. Yine kemik labirente uygun olarak, bunun
vestibüler bölümünde utriculus ve sacculus adl› 2 kesecik, canalis semicircularis’lerde ductus semicircularis ad› verilen üç (zar) yar›m daire kanal› ile
cochlea’daki ductus cochlearis’ten oluﬂur (ﬁekil 1). Ductus cochlearis iﬂitme
duyusu ile ilgili oldu¤undan bu yaz›n›n kapsam›nda ayr›nt›s›ndan söz edilmeyecektir.
Zar labirentin içi endolenfa ad› verilen bir s›v› ile doludur. Perilenfa ile bir
ba¤lant›s› yoktur ve bileﬂim aç›s›ndan da farkl›d›r (Tablo 1). Vestibüler iﬂlevde yukar›da sözü edilen 5 de¤iﬂik lokalizasyondaki reseptörler kadar endolenfan›n da önemi vard›r. Bu reseptörlerdeki duysal hücrelerin depolarizasyonu
endolenfan›n fiziksel özelli¤i ile iliﬂkili olup ak›ﬂ yönüne ba¤l›d›r.
Utriculus: Kemik vestibülün iç duvar›n›n üst arka bölümünde yer alan recessus ellipticus’ta yerleﬂmiﬂtir. Utriculus’un taban›n›n d›ﬂ yar›m›nda, (kafa
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Ductus semicircularis anterior
Ductus semicircularis lateralis
Crista ampullaris
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U: Utriculus, NUA: Nervus utriculoampullaris
S: Sacculus, NAP: Nervus ampullaris posterior
NS: Nervus saccularis

Macula sacculi

NS

Ductus cochlearis

ﬁekil 1
Zar labirent ve vestibülokoklear sinirin parçalar› 6

taban›na koﬂut bir yöneltide) horizontal düzlemde yaklaﬂ›k 3 mm2 boyutunda
bir alan kal›nlaﬂarak macula utriculi’yi oluﬂturur. Utriculus’un arka bölümüne 5 delik halinde ductus semicircularis’ler aç›l›r. Ön-iç bölümünden ç›kan
ductus utriculosaccularis ile de utriculus hem sacculus hem de ductus endolymphaticus ile ba¤lant› kurar.

Tablo 1
Endolenfa bileﬂiminin di¤er s›v›lar ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› 3
Na+

K+

Cl-

mV*

Perilenfa

150.0

4.0

125.0

0

Endolenfa

1.0

160.0

130.0

+80

Tüylü hücre+

5.0

130.0

40.0

-75

Neron+

15.0

138.0

6.6

BOS+

149.0

3.0

125.0

Serum

141.0

4.5

102.0

* Perilenfaya göre potansiyel
+ Hücre içi de¤er
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Sacculus: Kemik vestibülde iç duvar›n ön taraf›nda recessus sphericus adl› yuvarlak çukurda yer al›r. Utriculus ile k›yasland›¤›nda daha çok küreye
benzeyen bu kesecik arkaya ve aﬂa¤›ya do¤ru koni biçiminde bir uzant› verir.
Buradan ayr›lan ve ductus reuniens ad› verilen ince bir kanal arac›l›¤›yla ductus cochlearis ile birleﬂir. Sacculus’un ön duvar›ndaki küçük bir kal›nlaﬂma
boyut olarak macula utriculi’ye benzer ancak ona dik bir yönde (sagittal düzlemde) bulunur. Bu yap› da macula sacculi’yi oluﬂturur. Sacculus’un arka duvar›ndan ductus endolymphaticus ad› verilen ince bir kanal ç›kar. Kemik labirent içinde içe ve aﬂa¤›ya do¤ru uzanan bu kanal aqueductus vestibuli adl›
kemik kanal içinde seyreder ve pyramis’in arka yüzüne yak›n olarak saccus
endolymphaticus ad› verilen kör bir geniﬂleme ile sonlan›r. Saccus endolymphaticus kemik ile periost aras›nda yer alan bir cep içindedir ve dura mater ile
yak›n komﬂuluk gösterir.
Ductus semicirculares: Utriculus’tan baﬂlay›p yine utriculus’a dönüp
ba¤lanan ve her biri yaklaﬂ›k olarak 2/3 daire kadar olan bu kanallar üç farkl› düzlemde yer al›rlar (ﬁekil 2). Ductus semicircularis anterior pyramis’in
uzun eksenine koﬂut eksende oluﬂan bir daire düzlemindedir. Öne ve içe bakar ve medyan düzlemle 41°’lik bir aç› oluﬂturur. Karﬂ› taraf›n ductus semicircularis posterior’una hemen hemen koﬂuttur. Ductus semicircularis posterior, bir önce tan›mlanan ductus semircircularis anterior’a dik bir eksende,
medyan düzlemle 56°’lik bir aç› oluﬂturacak ﬂekilde yerleﬂmiﬂtir. Arkaya içe
bakar ve hemen hemen pyramis’in arka yüzüne koﬂut bir konumdad›r. Ductus
semicircularis lateralis, e¤er baﬂ 25° öne e¤ilirse, karﬂ› taraftaki eﬂiyle birlikte horizontal düzlemde bulunur. Baﬂ›n bu konumunda di¤er iki yar›m daire
kanal› vertikal düzlemdedir.
Ductus semicircularis’ler, yaklaﬂ›k 0.8 mm çap›ndaki kemik labirent yar›m daire kanallar›n›n ancak 1/4’ünü doldurur. Ampulla bölümünde ise yaklaﬂ›k 1.5 mm civar›nda bir çap gösterirler.
Her üç yar›m daire kanal›n›n bir uçlar› ampulla membranacea ad› verilen
geniﬂlemeler gösterir. Böylece ortaya ç›kan 3 zar ampulla’n›n her birinin duvar›nda, kemik ampulla’ya yap›ﬂt›¤› yerde, ampulla boﬂlu¤una do¤ru uzanan
ve crista ampullaris ad›n› alan ç›k›nt›lar bulunmaktad›r. Crista ampularis her
bir yar›m daire kanal›n›n merkezinden geçen eksene dik bir konum gösterir.
Vestibüler reseptör yap›lar
Gerek macula utriculi ve macula sacculi, gerekse crista ampullaris labirent
duvar›ndaki ektodermal kal›nlaﬂma ﬂeklinde ortaya ç›kar. Her iki tip yap› da
as›l reseptör hücre olan titrek tüylü nöroepitel hücreleri (cellula sensoria pi136
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56°

41°

ﬁekil 2
Zar yar›m daire kanallar›n›n kafa taban›ndaki konumu

losa) ile destek hücrelerini içerir. Nöroepitel hücreleri iki tipe ayr›l›r. Tip I
hücre (epiteliocytus piriformis) armut ya da kadeh görünümünde, tip II hücre
(epiteliocytus columnaris) sütun ya da silindir biçimindedir. Filogenetik aç›dan daha yeni olan tip I hücreler daha duyarl› ve geliﬂmiﬂ hücrelerdir. Her iki
tip hücrenin serbest yüzeylerinde 40-100 adet mikrovillüs ﬂeklinde uzant›lar
bulunur. Stereocilia ad› verilen bu uzant› grubu içinde bir tanesi di¤erlerinden
daha uzundur ve kinocilium (gerçek silyum) ad›n› al›r (Resim 1). Stereocilia
grubu içinde kinocilium di¤er uzant›lara göre fleksibld›r ve reseptör hücrede
polarizasyonun yönünü as›l belirleyen unsurdur. Endolenfan›n ak›m yönüne
ba¤l› olarak stereocilia’n›n kinocilium yönündeki hareketi, normalde dinlenme an›nda bile deﬂarj üreten reseptör hücrede depolarizasyonu yani uyar› art›ﬂ›n›, tersi ise inhibisyonu sa¤lar.
Macula utriculi ve macula sacculi: Utriculus ve sacculus’daki makülalarda lümene do¤ru uzanan stereocilia, endolenfa içinde bulunan ve otolitik zar
(membrana statoconorium) ad› verilen bir kütle içine gömülüdür. Bu yap›
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otolit denen kalsiyum karbonat kristalleri (statoconium) ile süslenmiﬂ, zar görünümünde yass›, jelatinöz
bir maddeden oluﬂur (ﬁekil
K
3). Özgül a¤›rl›¤› fazlad›r.
Bu nedenle yerçekimi etkisine aç›kt›r. Macula utriculi’de horizontal yerleﬂimlidir ve baﬂ dikey konumda
iken stereocilia otolitik zara
dikey olarak girer. Buna
karﬂ›l›k utriküler maküla en
iyi horizontal düzlemdeki
h›zlanmaya yan›t verir,
çünkü reseptör hücrede deResim 1
polarizasyonun gerçekleﬂStereocila ve kinocilium’un elektron mikroskobik görüntüsü 16
mesi için stereocilia’n›n kiK: Kinocilium
nocilium yönünde hareket
etmesi gerekir. Oysa ayn› makülada vertikal h›zlanma s›ras›nda otolitik zar›n
yeri genel anlamda de¤iﬂmez. Baﬂ dikey konumda iken sakküler maküla vertikal yerleﬂimli oldu¤u için de, ayn› mekanizma ile en iyi yan›t› vertikal yöndeki h›zlanmaya verir.
Crista ampullaris: Zar yar›m daire
kanallar› ampullalar›nda yer alan kristada maküladan farkl› olarak stereocilia, kupula (cupula gelatinosa) ad› verilen kubbe biçimindeki jelatinöz yükselti içine uzan›r (Resim 2). Kupula,
keratin bir a¤ içinde yerleﬂmiﬂ mukapolisakkarit bir kütledir ve bu yap› endolenfa ak›m› için lümenin bir bölümünü kaplayan bir bariyer oluﬂturur.
Lateral zar yar›m daire kanal›n›n ampullas›ndaki kristada kinocilium, utriculus’a yak›n konumda (utrikülopetal)
bir yerleﬂim gösterirken, anterior ve
posterior kanallar›n ampullas›ndaki
138

Resim 2
Ampulla lümeni ve krista ile birlikte kupulan›n
elektron mikroskobik görüntüsü 8

VEST‹BÜLER S‹STEM‹N FONKS‹YONEL ANATOM‹S‹

Otolitler

Otolitik zar

C

Kinocilium
Stereocilia
Vestibüler sinir lifleri

Tip I hücre
Destek hücreleri
Tip II hücre

ﬁekil 3
Makülan›n yap›s› 8

kristada tersi (utrikülofugal) bir yerleﬂim söz konusudur. Dolay›s›yla ilgili kanallardaki endolenfa ak›m› da s›ras›yla ampullopetal ve ampullofugal oldu¤unda reseptör hücrede depolarizasyona, dolay›s›yla da uyar› art›ﬂ›na neden
olur.
Kupula endolenfa ile ayn› özgül a¤›rl›¤a sahiptir ve bu nedenle aç›sal hareketler s›ras›nda endolenfa ak›m› ile birlikte hareket eder. Zar yar›m daire kanallar›nda do¤rusal hareket s›ras›nda endolenfa hareketi olmad›¤› için uyar›
de¤iﬂikli¤ine neden olacak bir kupula hareketi ortaya ç›kmaz.
Ampuller krista ve kupula baﬂ›n aç›sal h›zlanma ya da yavaﬂlama de¤iﬂimlerine yan›t verir. Buradaki mekanizmalara etki eden yap›sal özellikler yar›m
daire kanallar›ndaki taraf simetrisi ve ortogonal organizasyon ile kanal hareketleriyle endolenfa ak›m› aras›ndaki ivme fark›d›r. H›zlanma s›ras›nda kanal›n hareket yönü ile endolenfan›n kupulaya etki yönleri terstir. Her 3 kanal›n
ortogonal uyumu nedeniyle baﬂ›n rotasyon yapt›¤› yöndeki krista uyar› oluﬂtururken, karﬂ› taraftaki uygun düzlemde yer alan zar yar›m daire kanal›n›n reseptör organlar›nda inhibisyon geliﬂir. Mekanizmay› daha iyi aç›klayabilmek
amac›yla, ﬁekil 4’te ﬂematize edildi¤i gibi, lateral yar›m daire kanallar›n›n ro139
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tasyon s›ras›ndaki konum ve hareketlerini ele al›rsak, baﬂ›n 25° öne e¤ildi¤i
konumda her iki lateral yar›m daire kanal› horizontal düzlemdedir. Baﬂ›n sola rotasyonu ile her iki yar›m daire kanal› da sola döner. H›zlanma s›ras›nda
endolenfa, yap› özelli¤inden dolay› kanala oranla daha yavaﬂ bir h›zlanma
gösterdi¤inden, rölatif endolenfa hareketi rotasyonun tersi yönde olur. Bu durumda sol kanaldaki endolenfa ak›m› ampullopetaldir, yani kupula hareketi
utrikülopetal yerleﬂmiﬂ bulunan kinocilium yönündedir. Bu da sol crista ampullaris reseptör hücrelerinde depolarizasyon yarat›r. Sa¤ tarafta ise endolenfa ak›m› ampullofugal oldu¤undan utrikülopetal yerleﬂimli kinocilium’un tersi yönde hareket eden kupula dolay›s›yla ilgili reseptör hücrelerde hiperpolarizasyon, yani merkeze gönderilen uyar›larda yavaﬂlama ortaya ç›kar. H›zlanma kesildi¤inde ya da sabit bir h›za ulaﬂ›ld›¤›nda endolenfa kanal hareketinin
h›z›na yetiﬂir. Bu durumda kupulaya etki edecek bir ak›m yönü söz konusu
de¤ildir ve süren rotasyon, görme duyusunun yard›m› olmaks›z›n alg›lanamaz. Yavaﬂlama s›ras›nda ise h›zlanman›n tersi olaylar geliﬂir. Örnek olarak
sunulan mekanizma 3 çift yar›m daire kanal›n›n hepsi için geçerlidir. Hareketlerin ço¤u tek bir yar›m daire kanal›n›n düzleminde gerçekleﬂmedi¤inden, en-

ﬁekil 4
Baﬂ›n 25° öne e¤ildi¤i konumdaki sola rotasyonu s›ras›nda lateral yar›m daire kanallar›n›n ve
endolenfa ak›m›n›n durumu 3
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dolenfa hareketi baﬂ›n hareket etti¤i as›l düzleme en yak›n düzlemdeki bir çift
kanalda en yüksek oranda, en uzak düzlemdeki çiftte ise en az oranda ortaya
ç›kacakt›r. Burada dikkat edilmesi gereken, lateral yar›m daire kanal çiftinden
farkl› olarak, anterior ve posterior yar›m daire kanallar›n›n karﬂ› taraftaki çiftleriyle ayn› düzlemde bulunmad›¤›, bir taraf›n anterior yar›m daire kanal›n›n
karﬂ› taraf›n posterior kanal› ile ayn› düzlemi paylaﬂt›¤›d›r (ﬁekil 2).
VEST‹BÜLER S‹N‹R
Vestibüler siniri oluﬂturan ve iç kulak yolu fundusunda bulunan ganglion
vestibulare’de yer alan bipolar nöronlar›n (vestibüler duyu iletim yolunun 1.
nöronu) periferik uzant›lar› 5 dal ﬂeklinde vestibüler reseptör yap›lar olan maküla ve kristalara ulaﬂ›r (ﬁekil 1). Ganglionun üst parças›ndan ç›kan n. utriculoampullaris ad› verilen sinir n. utricularis, n. ampullaris superior ve n. ampullaris lateralis adl› dallar› ile ilgili yap›lara uzan›rken, alt parça da n. saccularis ve n. ampullaris posterior adl› iki dalla sacculus ve posterior yar›m daire
kanal› ampullas›nda ortaya ç›kan duyular› al›r.
Vestibüler sinirin santral uzant›lar› d›ﬂyanda yer alan koklear sinir ile birlikte n. vestibulocochlearis ad›yla, n. facialis ile yak›n komﬂuluk göstererek iç
kulak yolunu geçer ve bulbus ile pons aras›ndaki olukta beyin sap›na ba¤lan›r.
Santral dallar›n büyük bölümü beyin sap›ndaki vestibüler çekirdek kompleksinde sonlan›r.
Hayvan çal›ﬂmalar› vestibüler sinir içinde afferent vestibüler liflerin yan›
s›ra primer efferent liflerin de varl›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Bilateral simetrik
organizasyondaki bu liflerin formatio reticularis’ten kaynakland›¤› saptanm›ﬂt›r.
VEST‹BÜLER ÇEK‹RDEK KOMPLEKS‹
Dördüncü kar›nc›k taban›ndaki area vestibularis’te yer alan ve nucleus
vestibularis superior, lateralis, medialis ve inferior adlar›n› alan 4 nöron grubu vestibüler çekirdek kompleksini oluﬂturur (ﬁekil 5). Büyük bölümü bulbus’ta, bir bölümü de pons’ta bulunmaktad›r. Bunlar›n d›ﬂ›nda f, x, y ve z hücre gruplar› diye adland›r›lan 4 çeﬂit yan nükleer oluﬂum yine bu bölgede fonksiyonel olarak yer al›r ve vestibüler çekirdek kompleksine kat›l›r. Ço¤u motor refleks arklar›yla ilgilidir ve y hücre grubu d›ﬂ›ndakiler primer vestibüler
afferent almazlar. Bu nedenle de primer vestibüler çekirdek olarak kabul edilmezler. Deneysel çal›ﬂmalar vestibüler organ›n reseptör yap›lar›n›n her birinden gelen uyar›lar›n belli vestibüler çekirdek bölümlerine projekte oldu¤unu
ortaya koymuﬂtur. Crista ampularis’ten gelen lifler öncelikle üst ve içyan ves141
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tibüler çekirde¤e ulaﬂ›rken, macula utriculi ve macula sacculi’den gelen lifler
alt vestibüler çekirdek ile k›smen lateral vestibüler çekirde¤in ön bölümü ve
y hücre grubunda sonlanmaktad›r. Primer vestibüler liflerin küçük bir bölümü
de vestibüler çekirdeklere u¤ramadan do¤rudan, ipsilateral beyincik, formatio
reticularis ve nuc. cuneatus leateralis’e giderler.
SEKONDER VEST‹BÜLER BA⁄LANTILAR
Vestibüler çekirdek kompleksinin vestibüler organdan gelen primer afferentlerinin d›ﬂ›nda santral sinir sisteminin çeﬂitli bölümlerinden ve kontralateral eﬂlerinden ald›klar› afferent lifler ile genel olarak beyincik, omurilik, okülomotor kompleks ve talamus ile beyin korteksi ve kontralateral vestibüler çekirdek kompleksine gönderdi¤i efferent yollar sekonder vestibüler ba¤lant›lar› oluﬂturur.
Komissüral ba¤lant›lar
Geniﬂ komissüral ba¤lant›lar özellikle üst ve içyan vestibüler çekirdekler
aras›nda bulunur. Ço¤u inhibitör etkiye sahip olan komissüral ba¤lant›lar 2
tiptir. 1. Çekirde¤in karﬂ› eﬂindeki benzer alanlar aras›ndaki resiprokal ba¤lant›lar, 2. Farkl› çekirdekler aras›nda bulunan ba¤lant›lar. Komissüral ba¤lant›lar›n bir bölümü do¤rudan bir çekirdekten di¤erine gitmez. Özellikle utrikülo-sakküler kökenli uyar›larla ilgili komissüral ba¤lant›lara formatio reticularis arac›l›k eder. Bunun yan› s›ra ayn› taraf›n çekirdekleri aras›nda da iki
yönlü (afferent ve efferent) ba¤lant›lar içeren hüzmeler vard›r. Deneysel çal›ﬂmalar bu tip ba¤lant›lar›n özellikle üst, içyan ve alt çekirdeklerdeki varl›¤›n› kan›tlam›ﬂt›r.
Sekonder afferent ba¤lant›lar
Vestibüler organ kökenli primer afferent uyar›lar›n yan› s›ra vestibüler çekirdek kompleksi beyincik, omurilik, nuc. prepositus hypoglossi ile okülomotor çekirdek kompleksi (OMK) ve nuc. interstitialis (Cajal) (NIC) ile afferent ba¤lant›lar kurar.
Serebellovestibüler lifler flokkulonodüler lob ve uvula’daki Purkinje hücrelerinden, lobus anterior ve nuc. fastigii’den kaynaklanmaktad›r. Özellikle
d›ﬂyan vestibüler çekirdek do¤rudan ön beyincik lobundan gelen afferentleri
al›r. Bu yüzden bu çekirdek önde yer alan bir beyincik çekirde¤i gibi kabul
edilir.
Spinovestibüler yollar ço¤unlukla ipsilateral d›ﬂyan, içyan ve alt vestibüler çekirdeklerde sonlan›r.
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Nuc. prepositus hypoglossi’den gelen afferentler alt ve içyan vestibüler
çekirdeklerin formatio reticularis ile ba¤lant›s›n› sa¤lamaktad›r.
OMK ile NIC’ten gelen mezensefalik afferentler fasciculus longitudinalis
medialis (FLM) içinde seyreder ve ipsilateral vestibüler çekirdeklerde sonlan›r. OMK kökenli afferentler içyan ve alt, NIC kökenliler üst ve içyan vestibüler çekirde¤e gelirler.

Vestibülotalamik yol
Nuc. interstitialis (Cajal)
Nuc. nervi oculomotorii
Nuc. nervi trochlearis
Fasciculus longitudinalis medialis
Nuc. vestibularis superior
Vestibüloserebellar yol

Nuc. vestibularis lateralis
Nuc. vestibularis inferior
Nuc. vestibularis medialis
Nuc. cuneatus lateralis

ﬁekil 5
Vestibüler çekirdek kompleksi ve sekonder vestibüler ba¤lant›lar›n bir bölümü 12

Sekonder efferent ba¤lant›lar
Vestibüler kompleksin efferent ba¤lant›lar› di¤er spesifik duysal projeksiyonlarla k›yasland›¤›nda oldukça fazla beyin bölümüyle iliﬂki sa¤lamaktad›r.
Sekonder vestibüloserebellar lifler alt, içyan ve üst vestibüler çekirdeklerdeki nöronlardan kaynaklan›r. Pedunculus ceebellaris inferior’un iç yüzünde
seyrederek vestibüler serebellum ad› verilen ve flocculus, nodulus, uvula ile
nuc. fastigii’yi kapsayan beyincik bölümünde sonlan›rlar. Bir bölüm lif de be143
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yin sap›nda yine ayn› çekirdeklerden (özellikle alt vestibüler çekirdekten) ç›karak nuc. olivaris inferior üzerinden (vestibülo-olivar lifler) beyinci¤e gider.
D›ﬂyan vestibüler çekirdekten ç›kan ve ipsilateral seyirle omurili¤e uzanan lifler tractus vestibulospinalis (lateralis)’i oluﬂturur. Omurili¤in her düzeyine uzan›r ve spinal refleks aktivite ile ekstensör tonus üzerine etkisi vard›r. Di¤er üç vestibüler çekirdek FLM’ye lifler gönderir. ‹çyan ve alt vestibüler çekirdekten köken alan ve inici yönde bilateral ilerleyen lifler FLM’nin bir
bölümünü oluﬂturan tractus vestibulospinalis medialis’i yapar. Bu yol servikal omurilikte boyun kaslar›n›n motor nöronlar›yla sinaps yapan lifler içerir.
Vestibüler çekirdeklerden kaynaklan›p beyin sap› içinde ç›k›c› yönde ilerleyen lifler vestibülomezensefalik projeksiyonu oluﬂturur. Burada a¤›rl›kl›
olarak üst ve içyan vestibüler çekirdeklerden kaynaklanan lifler yer almakta
ise de görece yeni deneysel çal›ﬂmalarla her dört çekirde¤in de OMK’e efferentler gönderdi¤i ortaya konmuﬂtur. Bu lifler abducens, troklear ve okulomotor çekirdekler ve NIC arac›l›¤›yla ekstraoküler kaslar›n iﬂlevleriyle ilgili refleks ba¤lant›lar kurar. NIC’ten kaynaklanan interstisyospinal yol ise FLM
içinde ve daha sonra funiculus anterior’da yer alarak tüm beyin sap› ve omurilikte seyreder.
Vestibüler çekirdeklerden kaynaklanan inici ve ç›k›c› yollar›n hepsi beyin
sap› boyunca birçok kollateral arac›l›¤›yla formatio reticularis çekirdekleriyle de ba¤lant› kurar. Vestibüler çekirdeklerin OMK ve formatio reticularis ile
yapt›¤› ba¤lant› sayesinde baﬂ hareketlerinin kompansasyonu için oküler hareketler ile retinal görüntünün stabilizasyonu sa¤lanm›ﬂ olur.
Vestibülokortikal ba¤lant›lar
Vestibüler uyar›lar›n beyin korteksi düzeyinde “bilinçli” alg›lanmas› ile ilgili olarak bugüne de¤in yap›lan çal›ﬂmalarda oldukça yetersiz kan›tlar ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹nsanda üst temporal girus ile parietal ve insular korteksteki uyar›lar›n vertigo benzeri duyular› ortaya ç›kard›¤› bilinmektedir. Hayvan çal›ﬂmalar›nda da vestibüler sinirin uyar›lmas› ya da rotasyon s›ras›nda temporal
kortekse uyan alanlarda yan›tlar uyand›r›lm›ﬂt›r. Görece yeni deneysel çal›ﬂmalar vestibüler çekirdek kompleksinden lemniscus lateralis içinde talamusa
projekte olan efferentleri ortaya koymuﬂtur. Bu vestibülotalamik lifler belli
talamus çekirdeklerinde (nuc. ventralis posterolateralis, nuc. ventralis posterior inferior, nuc. ventralis lateralis) sonlanmaktad›r. Fizyolojik çal›ﬂmalarla da
maymunlarda postsantral girustaki iki alana (3a ve 2v alanlar›) kortikal projeksiyonlar›n oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Ancak vestibülokortikal ba¤lant›lar di¤er
sekonder vestibüler ba¤lant›lar aras›nda çok küçük bir oranda yer almaktad›r.
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