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Arterial Vascularization of the Renal Divisions of the Domestic Fowl
Özet: Bu çalışmada Ankara yöresinden temin edilen ortalama 1980±20 gr ağırlığında 20 adet erişkin Ross 308 ırkı broiler
tavuk(Gallus domestieus) kullanıldı. 10 adet evcil tavuğun tüm arteriel sistemi kırmızı latex ile delduruldu Diğer 10 eveil tavuğun ise aorta deseendens'i, arteria ischiadica'lann aynldıklan yerin hemen üstünden ligatüre edilerek latex dolduruldu. Böylece farklı divison'larl hangi damarların beslediğini saptamak imkanı doğdu. Böbreklerin arteria renalis eranialis, arteria renals
media ve arteria rena/is caudalis tarafından beslendiği saptandı. Ön division'un aorta descendens'ten çıkan arteria renalis crania/is ve sol ön division'un ayrıca arteria oviducta/is erania/is'ten gelen bir dal ile beslendiği belirlendi. Orta division'un arteria
isehiadiea'dan çıkan arteria renalis media ve arteria rena/is erania/is'ten gelen kollar ile beslendiği tespit edildi. Arka division'u
arteriaisehiadiea'dan çıkan arteria rena/is caudalis"ın vaskularize ettiğ i saptandı.
Anahtar Kelimeler: Arteriel Vaskülarizasyon, Böbrek Divisionlan, EvcilTavuk
Summary: The aim of this study was to reveal the vascularization of the divisions of the kidneys. In the study, 20 Ross 308
broiler fowls(Gallus domestieus) averaging 1980±20 gr and obtained from a Iocai breeding station in Ankara were used. Arterial system of the 10 animals was filled with eolored latex. The descending aorta of the others were ligated from the level
whereafterthe ischiadie artery arose, and were filled the latex. Supply area of the eranial, middle, and eaudal renal arteries
were observed.Additionally, the left eranial division of the kidney was receivedblood from a braneh of the eranialoviduetal artery. The middle division was nourished by the branehes from the eranial and middle renal arteries while the caudal division
was vascularized by the caudal renal artery.
Key Words: Arterial Vascularizalion, Renal Divisions, Domestie Fowl

Giriş

Evcil tavuk laboratuvarıarda deneysel amaçyaygın olarak kullanılır. Bu tip araştırmalarda
ku llan ılacak kimyasal madde ve ilaçların uygulama
yolu, organizmada metabolize olma şekli bu canlıl an n anatomik yapılarıyla birinci derecede ilişkilidir.
larla

Evcil tavukta böbreklerin lokalizasyonu ve yamemelilerden farklıdır. Evcil tavuk böbreği sağ
ve sololmak üzere columna vertebralis'in hemen altında pelvis ve synsacrum'la bağlantılı ve içine gömülü bir şekilde simetrik olarak yerleşmiştir. Bu yüzden böbrekleri bütün olarak vücuttan uzaklaştırmak
zordur. Böbreklerin ön ucu (extremitas cranialis)
synsacrum'u geçerek akclğerlerin caudal ucuna
kadar uzanır. Arka ucu (extremitas caudalis) ise
synsacrum'un caudal ucuna kadar uzanır. Evcil tavukta böbreğin uzunluğu yaklaşık olarak 7 cm ve en
pısı

geniş kısmı

ise 2 cm

kadardır

(Getty, 1975).

Evcil tavukta böbrek, cranial, medial ve caudal
division olmak üzere üç division'dan oluşmuştur. Ön
division ile (divisio renalis cranialis) orta bölüm (divisio renalis media) üst yüzde bulunan, arteria iliaca
externa'nın yerleştiği bir çöküntü ile ayrılmışlardır.
Aynı şekilde orta division ile arka division alt yüzde
bulunan ve arteria ve vena isch iadica'nın oturduğu bir
girinti ile ayrılmışlardır. Bu çöküntülerden başka böbreğin alt yüzünde vena iliaca externa, vena renalis
caudalis, vena portalis caudalis'in ön 2/3 siile üreterin izleri mevcuttur (Julian, 1993). Evcil tavuklarda
böbrek arteriel damarlar ve afferent venöz kan ile
beslenir ve böbreklerin venöz kanı efferent venöz damarlar aracılığı ile toplanır. Genelolarak böbreklerde
kan akımı mekanizması oldukça karmaşıktır (Sturkie,
2000).
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Evcil tavuklarda böbrek, artena renalla c ranialis,
arteria renalis medıa ve arteria renalla caudalls isimli
üç damar ile beslenir (Siner, W.G., Hindle R.M.•
1969; Sturkie. 2000; Aslan, K., Ta kç ı, l., 1998; Dur·
sun N., 2002; King, A.S., Mclelland, J. 1984). Bu damarla rı n orijinleri oldukça farklıdır (Siüer, W .G., Hind·
Le R.M.,1969). Arteria renalis cranialis delder ve
sinister. aorta descenden s'ten. arteria mesenterica
cranialis ile arteria iliaca extema'r un ba şlan g ı ç yerleri
arasındaki bölgeden ka rş ı lık lı orijin a lırlar. Arteria renahs media ve arteria renaüs cauda lis ise aorta descendens'ten ayrılan arteria ischiadica'nı n caudoventral yüzünden çıkar (SilIer, W.G ., Hindle
R.M.•1969).

Arteria renane
cranialis'le rin aorta descendens'ten, böbreOln cranial dtvislcn'unun yaklaşık
ön üçte ikisi düzeyinde sağlı sollu olarak ayrıldığı
saptandı. Artena renalis craniahs'lerin aorta descende ns'ten aynlıp caudolateral'e do{ıru seyrettikten
sonra birkaç dal verdiği ve bu canann sağ böbreğ i n
On division'unun dokusu içine doğru ilerlediğ i belirlendi (Şe kil 1).

Bu damarla r başlangıçla rı ndan hemen sonra bir
veya birkaç dalı glandula adrena lis'e verirler, Ayrı ca
erkeklerde testis'tere . dişilerde ise ovaryum'a dalla r
gönderirler.

Sağ ve sol artena renalis cranialis'ln dallarından
bir tanesinin, ilgili böbreğ in ön dMsion'unun cramat
ucuna d oğru seyrettiği ve bu kısmı n vaskülarizas·
yonunu sağ lad ı ğ ı saptandı .

Arterra renaıis media dış bükeyliOi öne bakan bir
kavis yaparak artena ischiad ica'nın ventral'mden karşı ya geçer ve daha sonra bObrel')in orta divlsion'unu
beslemek üzere birkaç dala ay rılır.

ve sol arteria renana cranialis'in caudere
seyreden dalın ın, aorta descendens'e paralel
olarak a ynı tarafın ön division'unun ventra1'inde bu
bölüme dallar vererek ilerlediği gözlendi. Bu dallann
böb reğin orta divison'unun orantat ucuna kadar seyre ttiğ i ve burada arteria renalla med ia'nın cranial'e
ve rdiği uçtarta ağ ı zlaşt ıkları belirlendi.

Bulgular

Sağ

doğ ru

Arteria renalis ceudaus. arteria ischiadica' dan
sonra cauoare doOru ilerler ve böbreğln
ön dtvislon'u ile orta division'u arasında daJlanma
gösterir. Anerta renalis caudalis'in craniomedial kollarından birisi böbrek dokusuna yan birkaç dal verir.
Sonra bir dal ile arteria renalla med ia'nın ureter'e verdiOI dal ile aQıZlaşma yapar ve damarın devamı ureter'in çevresinde arteriel bir ağ yaparak sonlanır (Siller, W.G. ve Hlndle R.M...1969).
a yrı ldı kta n

Aorta desce ndens'den arteria ischiadica'tann
kısmı n hemen önünde kan akımı engelıe nse bile arteria renal is oranlalls'den gelen dallar ile ön divtslon'un tamamının ve orta divis tcn'un
ise c ranial ve orta bölümünün be sl endiği tespit ed ildi.
ayrıldı~ı

SaO ve sol arteria renalis c ranlahs'in lateral'e
doQru yönelen kolunun ön division'un lateral kısmını
bes lediği belirlend i. Sol tarafta tüm materyallerde arteria ovkfuctalts craniafls'ten çıkan bir dalın ön division'ım lateral kısmının beslenmesine katlldlOI tespit edildi.

Bu çalışmanın amacı evcll tavukta, böbrek dlv izyonla rı nı n arteriel vaskUlarizasyonunu incelemek
ve farklı divislontarm hangi damarlar tarallndan vas külarize edildiğin i

lan ı ld ı .

a raşt ırmaktır.

Materyal ve Metot
Çalışmada Ankara yöresinden lemin edilen 20
adet erişki n evcil tavuk kullanı l d ı. Evcil tavukla rın
her biri 100mglkg ketami n ile anesteziye alındı ,
Göğ ü s boşluğu açıldıktan sonra kalp apeksinden
kesilerek kan boşaltrldı. Aorta'nın başlangıcından itl·
baren fizyolojik tuzlu su ile damarlar yıkandı. Daha
sonra 10 adet evcil tavuğa acrta'run başlang ıcı ndan
itibaren k ırmız ı mürekkeple renklendiril miş lateks
verilerek tüm artertel sistem laleks ila dolduruldu.
Diğer 10 hayvanın aorta descendens'l, arteria lsch iad ica'ların ayrıldığı yerin hemen üstünden ligatüre
edildi. Böylece arte rta renal is cranlaüs'terin böb·
reğln hangi divislcn'uruı ve ne kada rını beslediOini
saptamak i m kanı do{ıdu . Kadavralar % 10'1uk form ol
sclusyonunoa saklandi. Daha sonra kadav ralar di-

Arteria ishciadiea'nın aorta descendens'den çık
1 cm sonra sağlı soüu olarak birer kök
verdiOi saptandı. SaO tarafta arteria lschiadrca'dan
ç ıkan bu kOkten arteria renafls media ve arteria renalis cauda lis olmak üzere iki da l ayrılırken , sol taralta arteria oviductalis rreoıa, arteria renabs media
ve arteria renalis caudalts olmak üzere üç dal çıktığ ı
gözlendi.
tıktan yaklaş ık

Sa~ arteria renalls caudalis'ten, başlangıcından
hemen sonra 14 materyalde 4 dalm 6 materyalde 5
dalın, sol artena renalis caudaüs'ten ise 15 materyalde 3, 5 materyalde 4 ince dalın aynıdığı ve bu
dalların böbrek dokusunda dağ ılım gösterd ikleri saptand ı (Şe kil 2).
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Şekil

Dlviston'Iarmın Afl tritl. ••

1. Evcil Kanatlıda bObtelderin Meriel vaskıAarizasyonu

1. Arlena rena1iscranialis deXlra 2. Arteria renarıs media dextra 3. Arlarta renalis media sinistra ile arterta rena lis
cranialis sinistra arasındaki a{Jızlaşma. 4. Arlarta rena/is caudalis dexı ra ve sinisı ra 5. Arl eria ischiadica oextra ve
sinisıra a. Divisio renalis cranalis dexıra
b. Divisio renalis media dexıra c. Divisio reneus caudafis dexıra

2

Şekil

2. Artena reoalis caudalis'1en ayrılan daDar (sol) (x lO).

1. Artena renal is caudalis, 2. Arlena renalis caudalis'in dallan. 3. M arta ischiadica. 4. Arteria oviduetalis media, 5. Divisto reoaüs caudafl$.
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Tartışma ve

Sonuç

Siller ve Hindle (1969) arteria renalis eranialis'lerin bazı kadavralarda aarta deseendens'ten
simetrik olarak başlangıç almadıklarını bildirmiştir.
Kuru(1996) da sağ arteria renalis eranialis'in, soldakine göre biraz eranial'den çıktığını belirtmiştir. Bu
çalışmada aorta deseendens'ten ayrılan arteria renalis eranialis'lerin iki materyal dışında simetrik olarak başlangıç aldıkları saptanmıştır. Iki materyalde
ise sağ arteria renalis eranialis'in soldakinden daha
eranial'den çıktığı gözlenmiştir.
Aslan ve Takçı (1998) kazıarda arteria mesenteriea eranialis'ten sonra aorta abdominalis'in sağ
ve sol taraflarından ayrılan arteria renalis cranialis'lerin böbreğin ön division'unu beslediğini belirtmişlerdir. çalışmamızda ise arteria renalis eranialis'in böbreğin ön division'u için birkaç dal
verdiğini, bir dalın eaudal'e doğru uzanıp orta divisian'un eranial ueuna kadar seyrettiği ve bu bölümü
vaskularize ettiği belirlendi. Ayrıea sol arteria renalis
cranialis'ten ayrılan arteria oviduetalis eranialis'in
böbreğin ön division'una dallar verdiği saptandı.

visian'unun arteria renalis media tarafından vaskülarize edildiği aneak orta division'un cranial ve
orta bölümünün aarta deseendens'den arteria isehiadica'ların orijininin hemen önünde kan akımı engelıense bile arteria renalis eranialis'ten gelen dallar
ile vaskülarize edildiği saptandı. Arteria renalis
media ve caudalis'in tek kök halinde arteria isehiadica'nın caudal ya da caudoventral duvarından
başlangıç aldığı tesbit edildi. Böbreğin caudal divisian'unun yalnızca arteria renalis caudalis'ten
gelen dallar tarafından vaskülarize edildiği belirlendi.
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