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Abstract
Pterion is an important anatomic landmark that is localized approximately 4 cm above the
zygomatic arch. It is exactly in the intersection of parietal, frontal, greater wing of sphenoid
and squamous part of temporal bone. Pterion is used in the surgical incisions because of its
thin architecture.
Aim of the study; to present the localization of pterion, to localize the place of it on cranium,
to exhibit the specific anatomic landmarks in the surrounding structures on it and the
distances between the pterion. The study was performed on 24 adult skulls. Pterion and
parameters with specific anatomic points are measured in millimeters by using digital digital
caliper. Pterion is classified into 5 types as sphenoparietal, stellat and epipteric types with
sphenoparietal, frontotemporal and wormian bone. Distribution of the types was as
sphenoparietal type (85.3%), epipteric type (8.1%), stellate type (5.2%) and frontotemporal
type (1.4%). The distances on the right side was found as 39.2±2.79 from the superior side of
the zygomatic arch to the center of the pterion, on the left side as 37.65±3.65 mm. The
horizontal distance on the right side was measured as 27.66±3.37, on the left side as
28.25±3.48; vertical distance on the right as 11.39±1.58, on the left as 12.01±1.54mm. It was
calculated on the right side as 31.39±5.73, on the left side as 29.61±5.79 from the superior
aspect of the zygomatic arch to the frontal branch of the middle meningeal artery. While the
horizontal distance on the right side was 29.74±3.97, on the left side 27.11±3.03mm from the
frontozygomatic suture to the frontal branch of the middle meningeal artery, the vertical
distance on right was calculated as 8.07±2.77, on the left as 8.83±2.88mm.The distance from
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the center of the pterion to the frontal branch of the middle meningeal artery was 5.82±1.29
mm on the left, on the right as 6.63±2.57mm.
The morphometric properties of the pterion and keeping the knowledge in mind that has
relationship with the frontal branch of the middle meningeal artery will be an important
guidline for surgical plan and approach. At the same time results will enlighten studies in
anthropology.
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Özet
Pterion zigomatik arkın yaklaşık 4 cm üzerinde lokalize olan önemli bir anatomik işaret
noktasıdır. Parietal, frontal, sfenoid kemiğin büyük kanadı ve temporal kemiğin skuamöz
parçasının tam birleşme yerindedir. Pterion, zayıf bir nokta olduğundan cerrahi girişimlerde
kullanılır.
Çalışmanın amacı; pterion’un lokalizasyonunu ve cranium üzerindeki şeklini belirlemek,
çevresindeki yapılar üzerindeki belli anatomik noktaları ile pterion arasındaki mesafeleri
ortaya koymaktır. Çalışma 24 erişkin kafatasında gerçekleştirildi. Pterion ve belirlenen
anatomik noktalar arasındaki mesafeler dijital kaliper kullanılarak milimetre cinsinden
ölçüldü. Pterion; sfenoparietal, frontotemporal, wormian kemikle birlikte sfenoparietal, stellat
ve epipterik tip olarak beş tipte klasifiye edildi. Sfenoparietal tip (%85,3), epipterik tip
(%8,1), stellat tip (%5,2) ve frontotemporal tip (%1,4) olarak tespit edildi. Zigomatik arkın üst
kenarından pterion’un merkezine olan uzaklıkları sağda 39,20±2,79, solda 37,65±3,65 mm;
frontozigomatik sütür’den pterion’un merkezine olan horizontal uzaklık sağda 27,66±3,37,
solda 28,25±3,48; vertikal uzaklık sağda 11,39±1,58, solda 12,01±1,54 mm olarak
bulunmuştur. Zigomatik arkın üst kenarından arteria meningea media’nın ön dalına uzaklık
sağda 31,39±5.73, solda 29,61±5,79; frontozigomatik sütür’den arteria meningea media’nın
ön dalına horizontal uzaklık sağda 29,74±3.97, solda 27,11±3,03 mm iken vertikal uzaklık
sağda 8,07±2,77, solda 8,83±2,88 mm olarak hesaplanmıştır. Pterion’un merkezinden
a.meningea media’nın ön dalına olan mesafe solda 5,82±1,29 mm, sağda 6,63±2,57 mm idi
Pterion’un morfometrik özelliklerinin ve arteria meninge media’nın ön dalıyla ilişkisinin
bilinmesi cerrahi planlamada ve girişimlerde önemli bir kılavuz olacak, aynı zamanda
antropolojik bilimlerdeki çalışmalara da katkı sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: Pterion, morfometri, morfoloji, cranium, pterional yaklaşım.
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Giriş
Pterion; fossa temporalis’te frontal, parietal, temporal ve sfenoid kemiğin kesişme yerinde
oluşan H şeklinde küçük bir alan olarak tanımlanır (1,2). Arcus zygomaticus’un yaklaşık 4 cm
üzerinde, arcus frontozygomaticus’un 3,5 cm arkasındadır (2,3). Bu nokta; a.meningea
media’nın ön dalı, solda Broca’nın motor konuşma alanı, insula ve sulcus lateralis (Silvian
yarığı) gibi bazı yapılarla ilişkilidir (4,5). Bu nedenle, pterional kırıklar a.meningea media’nın
ön dalında yırtılmaya neden olduklarından, epidural hematoma yol açarlar (6,7).
Pterion cerrahi yaklaşımlar için önemli bir işaret noktasıdır (4,8,9,10). Nörocerrahide bazı
tümörlerin çıkarılmasında, a.meningea media, a.carotis interna’ya müdahalede ve travmatik
optik nöropati gibi çeşitli hastalıklarda pterional yaklaşım kullanılır (4,11, 12 ). Pterion, ön
tarafta intrakranyal anevrizması olan hastaların tedavisinde küçük bir açıklıktan girilerek
başarılı bir yaklaşım sağlayabilir. Bu yaklaşım minor doku hasarı, daha az beyin retraksiyonu,
güzel bir kozmetik sonuç ve kısa cerrahi süresi gibi avantajlar getirir (4, 9, 13, 14). 1,5
cm’den daha az bir açıklıkla karakterize olan bu teknik; koronal kranyosnostozis’li hastalarda
minimal kanama, daha az operasyon zamanı, minimal kemik defekti olmasını ve dural
yapıların korunmasını sağlar (15).
Pterional yaklaşım aynı zamanda frontal lobdaki Broca konuşma alanının üzerindeki
lezyonlarda kullanılabilir (16). Pterion, a.meningea media’nın ön dalı için yüzeyel işaret
noktası olarak kullanılır (7). Fakat pterion’un lokalizasyonunda ırksal farklılıklar vardır (8,
10,17). Simetrik ve asimetrik pterion tipleri cerrahi açısından önemlidir (18). Sağ ve sol
taraflar arasındaki farklılık açık değildir, ancak kranyumun sol tarafında operasyon
yapıldığında akılda bulundurulmalıdır, çünkü yüzeyel anatomik belirteçler ve alttaki yumuşak
doku değişiklik gösterebilir (19). Pterion’un varyasyonları cerrahi komplikasyonlara sebep
olabilir (1).
Çalışmanın amacı, pterion tiplerinin sıklığını belirlemenin yanısıra aynı zamanda pterion’u
lokalize ederek cerrahi girişimlerde önemli olan bazı anatomik noktaların pterion’a olan
uzaklığını ortaya koymaktır.
Materyal ve Metod
Çalışma Anatomi laboratuarındaki 24 cranium’da yapılmıştır. Sağ ve sol olmak üzere 48 taraf
değerlendirilmiştir. İki kranyumun sol tarafları defektler nedeniyle değerlendirmeye
alınmamıştır.
1956’da Murphy pterionu 4 tip altında tanımlamıştır (20). Birinci tip; sfenoid ve parietal
kemiklerin direkt olarak birleştikleri sfenoparietal tiptir. İkinci tip frontal ve temporal
kemiklerin karşılıklı temas kurduğu frontotemporal tiptir. Üçüncü tip; Epipterik tip olarak
adlandırılmıştır. Epipterik tipte, parietal kemik ile sfenoid kemiğin ala majoru arasında küçük
bir sutural kemik vardır. Stellat olarak adlandırdığı dördüncü tip frontal, temporal, parietal ve
sfenoid kemik olarak dört kemiğinde kesişmesiyle oluşan tiptir.
Pterion tipleri tüm olgularda her iki tarafta Murphy (20) sınıflandırmasına göre
değerlendirilmiştir. Bu tipler; sfenoparietal, frontotemporal, epipterik ve stellat olarak
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sınıflandırılmıştır (Şekil 1). Stellat tip hariç diğer tiplere wormian kemik eşlik edebilir.
Pterion tiplerinin sıklığı kaydedilmiştir.
A.meningea media’nın seyri
Herbir a.meningea medianın cranium içerisindeki olukları belirlendi. Arterin ön dalının seyri
sfenoid kemiğin ala minor’u bölgesinde ve parietal kemiğe yakın oluk veya kanal ve sonra
komplet, inkomplet veya daha fazla kanal olarak alt tiplere ayrılmıştır. Parietotemporal veya
frontotemporal sütür hattını çaprazladığı yerin 5 mm üstünde arterin trasesi üzerinde bir nokta
tanımlandı. Pterion’un merkezinden a.meningea media’nın ön dalına olan mesafenin dijital
kaliper ile ölçülmesinde bu nokta referans olarak kullanıldı.
Morfometrik parametreler
1. Arcus zygomaticus’un üst kenarından pterion’un merkezine olan vertikal mesafe
2. Frontozigomatik sütürün posterolateral kenarından pterion’un merkezine olan vertikal
ve horizontal mesafeler
3. Arcus zygomaticusun üst kenarından a.meningea medianın ön dalına olan vertikal
mesafe
4. Frontozigomatik sütürün posterolateral kenarından a.meningea medianın ön dalına
olan vertikal ve horizontal mesafeler
5. Pterionun merkezinden a.meningea medianın ön dalına olan mesafe
Bu ölçümler dijital kumpas kullanılarak yapılmıştır.
SONUÇLAR
Sfenoparietal tip (%85,3), epipterik tip (%8,1), stellat tip (%5,2) ve frontotemporal tip (%1,4)
olarak tespit edildi. Bu dağılıma göre pterionların çoğu sfenoparietal tip, takiben epipterik tip
ve stellat tip, en az olarak da frontotemporal tip pterion gözlendi (Şekil 2, 3, 4).
24 kafatasında; arcus zygomaticusun üst kenarından pterionun merkezine olan vertikal mesafe
solda 37,65±3,65, sağda 39,20±2,79 mm idi. Frontozigomatik sütürün posterolateral
kenarından pterionun merkezine olan horizontal mesafe solda 28,25±3,48, sağda 27,66±3,37
mm idi. Frontozigomatik sütürün posterolateral kenarından pterionun merkezine olan vertikal
mesafe solda 12,01±1,54 mm, solda 11,39±1,58 mm idi.
Arcus zygomaticusun üst kenarından a.meningea medianın ön dalına olan vertikal mesafe
solda 29,61±5,79 mm, sağda 31,39±5,73 mm idi. Frontozigomatik sütürün posterolateral
kenarından a.meningea medianın ön dalına olan horizontal mesafe solda 27,11±3,03 mm,
sağda 29,74±3,97 mm idi. Frontozigomatik sütürün posterolateral kenarından a.meningea
medianın ön dalına olan vertikal mesafe solda 8,83±2,88 mm, sağda 8,07±2,77 mm idi.
Pterionun merkezinden a.meningea medianın ön dalına olan mesafe solda 5,82±1,29 mm,
sağda 6,63±2,57 mm olarak saptandı.

4	
  
	
  

TARTIŞMA
Yüzde olarak popülasyonlardaki pterion tiplerine bakıldığında frontotemporal, stellat ve
epipterik tipler oldukça fazla değişkenlik göze çarpmakla birlikte sfenoparietal tip en yaygın
olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızda da sfenoparietal tip pterion en yaygın olarak
bulunmuştur.
Tablo. Farklı popülasyonlardaki pterion tipleri
Araştırmacı,
populasyon
Saxena ve ark. 1988;
Nigerian, n=40,
Saxena et
al, 1988

Indian,
n=72,

Manjunath Southern
et al, 1993 Indian,
n=172,
Asala et Nigerian,
al, 1996 n=212
Lee et
Korean,
al, 2001 n=149
Saxena
Northern
et al,
Indian,
2003
n=203
Mwachaka Kenyan,
et al, 2009 n=50,
Prabha
Southern
et al,
Indian,
2012
n=50
Oğuz ve ark, 2004,
Turkish population
n=26
Aksu ve ark. 2014,
West Anatolian people
n=128
Zalawadia et al7,
Western Indian, n = 42
Ma et al. 2012 n=76
Çalışmamızda 2015
n=24

Pterion tipleri (%)
sfenoparietal
frontotemporal
87,79
10,11

stellat
5,06

epipterik
3,79

95,3

3,46

1,38

11,79

93,55

3,52

2,93

17,3

82,1

23,6

-

5,7

76,5

-

-

40,3

87,72

10,01

5,17

0

66

15

7

12

74

3

9

14

96 sağda, 79
solda

4 sağda, 17
solda

0

4 sadece
solda

85,2

1,1

5,5

8,2

91,7

2,4

1,2

4,8

78
85,3

5
1,4

5,2

16
8,1

Pterionun pozisyonundan çok daha önemli bir konu a.meningea medianın ön dalı ve bu dala
eşlik eden dural venöz sinüslerle olan ilişkisidir (21). Ma ve ark.ları (7) pterionun merkezinin
frontozigomatik sütürün posteriolateral kenarının 26 mm arkasında, 11 mm üstünde olduğunu
rapor etmişlerdir. Pterionun pozisyonu craniumun boyutlarıyla hafifçe değişiklik gösterse de
pterion’ların üçte ikisi a.meningea medianın ön dalıyla örtüşür. Kafa kemiklerinin çoğunda
a.meningea medianın ön dalı oluktan ziyade kemik bir kanal içinde seyir göstermektedir.
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Manjunath and Thomas, (22) bu kanalın kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olduğunu
ifade etmiştir. Ortalama kanal uzunluğu 11,3 ± 5 mm olarak verilmiştir (22, 23 ). Bu bilgi
pterional kranyotomi yapan cerrahlar için önemlidir, çünkü a.meningea mediayı kontrol
etmek gerekir (23).
Özellikle epipterik varyasyonlar ve bunların wormion kemiklerle ilişkileri gibi farklılıklar
yüzünden pterionun sınıflandırılmasında önceki çalışmalarla karşılaştırmaları kısıtlıdır (5, 7,
11, 18 , 24 ,25, 26). Çalışmamızda sfenoparietal tip pterionu olgularımızın %85,3’ünde
gözlemledik. Bu oran Hussain ve ark.(26)’nın olgularında %69; Murphy (20)’nin Avustralya
yerlilerindeki çalışmasında %73; Asala and Mbajiorgu (27) ve Mwachaka et al. (28)’nın
Afrikalı’larda yaptığı çalışmasında %82; Oğuz ve ark. (19)’larının Türk popülasonunda
yaptıları çalışmalarında %88; Lee ve ark (25)’larının Kore’lilerdeki çalışmasında %77 olarak
rapor edilmiştir. Wormian kemik içeren pteriondan çok az çalışmada bahsedilmiştir (20, 24).
Pterionun kemik konfigürasyonunda etnik farklılıklar olduğu açıktır. Fakat çalışmalar
arasındaki varyasyonlar aynı zamanda yöntem ve sınıflandırma farklılıklarından da
kaynaklanıyor olabilir.
Pterion a.meningea medianın ön dalı için önemli bir anatomik işaret noktasıdır (2, 29). Sulcus
lateralisin asenden ve posterior ramuslara ayrıldığı yerdeki silviyan noktasını da unutmamak
gerekir (2, 30). Broca’nın motor konuşma alanı pterionun bir parmak üstünde lokalizedir (19).
Özellikle a.meningea medianın ön dalının kanaması akut epidural hematomun en yaygın
nedenidir ve pterion bu ön dalın lokalizasyonu için kılavuz olarak kullanılır (31 ,32). Üstelik
pterional yaklaşım; anevrizmalar, sellar ve suprasellar lezyonlar, frontotemporal lezyonlar ve
sfenoid köprü meninjiomları gibi nörocerrahi işlerinde de kullanılır (32, 33).
Sonuç olarak
Klinik önemine rağmen, pterionun anatomik olarak önemli bir yapıtaşı olduğu ve orta
meningeal arterin anterior dalı ile ilişkisi açısından, basılmış makalelerde mevcut major
tutarsızlıkların göz arda edilmemesi gerkemektedir. Pterionun, orta meningeal arter ön dalıyla,
vakaların büyük çoğunluğunda örtüştüğü, geri kalan vakalarda da arterin birkaç mm
posteriorunda seyrettiği görülmüştür.
Yapmış olduğumuz çalışmada, kafataslarının cinsiyeti hakkında bir bilgimiz olmadı, bu
çalışmanın sınırlayıcılığı için bir öneme sahip olabilir, fakat hem pterionun şekli hem de
lokalizasyonu için vermiş olduğumuz bilginin, cerrahi prosedürlerde dikkat edilecek
ipuçlarına değdiğini düşünüyoruz. Özellikle tip varyasyonu ve farklı kemik belirteçleri
kullanılarak çalışılan lokalizasyonları farklı popülasyonlarda açıklamaya çalışarak; birçok
antropolog, adli tıptaki patolog nörocerrahlara ve maksillofasyal cerrahlara ışık tututuğumuzu
düşünüyoruz.
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Şekil 1. Sfenoparietal tip. Cranium sağdan görünüş.
P. Os parietale, S. Os sphenoidale, T. Os temporale, F. Os frontale.
Şekil 2. Stellat tip. Cranium sağdan görünüş.
P. Os parietale, S. Os sphenoidale, T. Os temporale, F. Os frontale.
Şekil 3. Epipterik tip. Cranium sağdan görünüş.
P. Os parietale, S. Os sphenoidale, T. Os temporale, F. Os frontale.
Şekil 4. Frontotemporal tip. Cranium sağdan görünüş.
P. Os parietale, S. Os sphenoidale, T. Os temporale, F. Os frontale.
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