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ANKARA TAVŞANıNDA A. SAPHENA VE A. POPLlTEA'NIN MAKROANATOMisi
Sadu llah Bahar 1@

Vural Özoerntra

The Mac ronnatcmy of Sa phenous and Popliteal Artertes in An gora Rabbit
Özel: Amaç: Araşt ırman ı n amac ı Ankara tavşan ında a. eaphena ve a. poplilea'nı n maıccaneı cmrsıo t ortaya ç ı ka rmak
ve sonuçla rı diğer hayvan tö rleri ile karşıla ştırmakt ı r. Ma teryal ve metot Araştırmada 10 adet (5 erkek , 5 dişi) e rişkin
Ankara tavşam kulla nı ld ı . Bilinen yönte mlerle Otenazisi yapılan hayvanlara aorta abdominal is vasıtasıyla latex enjekte
edild i ve d iseksiyonu yapıl dı. Bulgular: A. saphena 'nı n orijin ini ta kiben a. genus cescenoees'i verdiQi ve bacağın medial'inde supe rficia l bir seyir izleyerek tibia'mn distal 114'0 düz eyinde e. pıantans teteraus ve a. plantaris meoıeüat verdiği te spıt edildi. A. gen us oeecencene. superüctet ve prolu nd iki da ta sahip Ol du ğu, ilk da lın art . genus 'un med ial'inde
tesere ve subeulan dokuları, pro lun d dal ın Ise verdiği dalla r1a art . lemoropatallaris 'i ve art. temc rctıbıans'ın eranial bO·
lam ünü vas kulariz e e tti~ gOn1ldu. A. plantaris lal eralis'ln daha çok art. ıarst ve bu eklemin plan lar'ından geçe n uexc r
lendo' la rı , a. prentans medıans'ln lse art. tars! dü zeyinde rete calcaneum va ay ağın pl an ıa r'ında bulunan oluşumla rı
be slediği gOn1ldu. A. pccütee. orijinini takiben s ırasıy ta 2.. gen us prox:malis taterans . z . genus proxima fis medialis, e .
genus media, aa. surefes ve a. libialis ceu ceus't verdikten son ra a. tiblalis crenteus olarak seyrelliğl gön1tdü. A. ıib ia fis
cauoafts ossa cru ris'm eauda l'indeki m. ccpüte ue ve l lexor ka stan beslerken late ral olarak da a. genus eletane taIerahs 'i verdiği gOruldü. A . libiatıs cre raeus. ossa crunsjn eaudal 'inde a. genus dis talis medıejs. a. nutrieia cssls li·
bulae ve a. recurrens tclaue cremens't verdikten sonra proxima l ve distal iki dalla bu kemiğin c rentaı'ıne geçti~i gözlendı. Proximal daltibia'mn lacies ıet eren ejnee extensor kaste n beste yen dalları verdikten sonra r. supe r1ieialis olar ak
aya ğın dc rsarine ulaşıığı ve e. digitalis dorsalis ccmmunis'e orijin verdiğ i gOruldu . Distal da l ise a. n ut rıcıa ossis l ibiae'yi verdikten sonra bu ke m i ği n c renıenne geçtiği ve art. ters! düzeyinde de a. ecrseue ped is adını alarak se yrattiği
ıcsplt editdi. Sonuç ; Ankara tavşanınd a a. saphena ve a. poplilea orijin, seyir ve vaskutarızesvon alanların ın Yeni Zalanda tavşanları ile yak ın bir benz erlik Içinde oldu{ıu gOrüldü.
A nah ta r KeHmel er : Analomi, A. sepnene. A. pcpntea . Ankara ta vşam.
Summ ary : Aim : The purpose Ol l his sıu dy was lo show mac roa nalomical eonlo rrnatio n ol saph enous and poputeaı artery in Angora Rabbits and lo eompa re resu lis with oth er ocmeeuc antmars. Materi al and method: in this study 10
adu lt Ango ra Rabbiıs ol both sexes wer e used. The aramars were sae rilie:td by ordi nnry me thod and injecte d cctceec
latex by means ct the abdo minal ecrt a. Bcsults: Giving Ihe highc sl (deseending) ç emccrar ertery, saphenous artery
eou rsed supe rficiaııy lo medial surt ace ol the leg and Ihen gav o cttıeıereı and medial plan tar arteries on Ihe one 0110urth ctster surlaee cttıbıa. Highesl genicular art ery had ıwc branehe s which were caueo supe rfieiaı and prOlund . Flrst
branch supplied to tascia and subeuta n üs sue on the medret surfa ee of the stille joint. Second braneh gave brercnes
which supp lie d lo tem crcpeı eua r joi nl and erani al region of the stille loint. F1e xor tendone and their tendovagina whieh
pas sed Ihrough plantar surfaee cttersar joinl and l his joi nı were m osı ıy s.wppli ed by lateral planla r artery , AlI er giving
bra nehes l o hae l plexus, medial planla r artery dlvlded InLO prolun d and ::uperfieiaf ramil. First branch Joine d areuate
artery for composing ol deep planlar arch. Second branch initially supp tied to sole and lhan gavo 011 planla r eommon
digilal arter ies lo supply lO digil s. Alte r giving lale ral proximal and med ial proximal and mlddlo genl eula r, sura l and eaudal Iıbial arter ies, pop lite al artery eonlinued as eranial liblal arte ry. Cau dal l ibial art ery '/ aseularized popli teel and
som e lIexor muscles which plac ed on eaudal region ol call. Cranial tibial artery gave med iat distal genieular and recurrens eran ial hbial arteri es and nutr ienl artery lo the liblJla behind erus and then divided into prox imat and dista t
branches. These branehes reaehed ir onI ol th e erus by perforating inle rosseal membran. Alt er giving branches whieh
suppl y exlensor museles on the lateral Buriaee ol tibia, proxim al br:ıneh reaehed upper surlaee of foot as superiicial
ramu s and eomposed ol dersal eommo n digital arte ries. Distal branch iniliatıy gave nu trient artery ol !he libia and
Ihen passed fro nı ol Ih e erus and eon lin uod ils eourse as dorsal ped al artery lo l he larsal jo inl. Conclusion : The lin·
dings ol our sludy suggesı that tho origin, movem enl and vaseularizal ion area ol saphenous and poplileal artory ol
Ihis speeies de monsl raled elosely resembl es lo that ollhe New Zealanel while rabbıls.
Key w ords: Anat omy, Saphenous Artery, Popliıeal Artery, Anoora A ıbbi'.
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bir hayvan için 20 ml latex ve 5 ml kırm ız ı boyadan
(Deka permanent 20/20) o luşan kan ş im aorta abccrnoans vasıtasıyla enjekte edildi. Bu I şle mler sonucu 24 saat oda ıs ıs ında bekletilen materyaller diseksiyon işlemle ri buyunea %1O'Iuk formaldehil
Içeren havuzlarda muhafa za edildi.

Glrl~

Memeli hayva nlarda art. genus'un distal'inde
kalan extremite
bölümünün arteriyel vask uta rız a syo n u a. temoratls'tn dalla rı olan a. saphena ve a. poplitea ta rafınd an y apı lı r. Söz konusu
damarla rın orijin seyir ve vaskufarizasyon bölgelerl
evcn memeli hayvan la rı konu alan kitaplarda
(Evans ve Christensen. 1969; Evans ve De Lahunta, 1971; Ghoshal, 1975: Nickel ve ark., 1981:
Hudson ve Hamilton, 1993; Anderson ve Anderson
1994; Barone, 1996) ve makalele rde (Ghoshal ve
Getty, 1970; Girgin ve ark., 1989) ayrınt ılı olarak
ltaoe ed i lm işti r. Laboratuar hayva n la rı ndan tavşan
(Craigie. 1969; Barone ve arx., 1973; MeNally ve
ark., 1992; Nur ve ark., 1995) ve ral (Chlasson,
1980; Walker ve Homberg er, 1998) üzerinde çal ışa n yaza rla rın bu bölqenin vaskular izasyonu ile ilgili verdikleri bilgilerin oldukça yüzeysel olduQ u
gözlendi. Buna karş ın ç e şitli ve ritabania rında
(Blackwell-synergy, Elsevier Science Direct Online, [Si Web of Seience, Springerlink, Wiley interscience) yap ılan taramalarda Ankara tavşanında
a. sepnena, a. popütea veya bu dama rl arı n vaskurarizasyon bölgelerini konu alan bir a raştı rmaya
uta ş uamarmş ve bu ça lışma plan lanmışt ı r. Planlanan bu çalışma ile Ankara tavş a n ı nda söz konusu damarların or iiln. seyir, vaskularizasyon sahala rı ile varsa va ryasyon la rı nın a raştı rılması ve
elde edilen bulgula rın diQer hayvanlarla olan benzeriik ve Iarkhlrktann ortaya ko n mas ı amaç-

s ı ra s ı nd a
Anatomi
Anabilim
Diseksjyon
Dah'nda bulunan pens , blst ürt. makas, diseksiyon
mlkroskobu (Nikon-SMZ-2T) v.b. malzemeler kullanıldı. Ça lışma s ı ras ınd a resimler Sony DSC·F717
model makine kullanılarak çekildi.
Yap ılan ça lışmada

N.A.V. (2005)'daki terimler

esas alınd ı .
Bulgular
A. temoralis. a. sa phena 'yı verd ikten sonra m.
adduetur brevis et magnus ile m. semimembranosus ara sınd an ternur'un eaudaline
geçer. Damar burada caudal olarak a. caudaüs fe·
mcns distaüs'i verdikten sonra a. poplitea a d ı m ala rak seyreder.
A. saphena'nm, a. genus descenoens'l verdikten sonra bacağm medleı'lnde superflciel olarak
seyrettiQi (Şekil 1.2) ve t ibia' n ın distal ı /4 ' ünd e a.
planıaris faıe reue ve a. plantarla mediafis'e (Şe kil
3.1,2) ayrı ld lQ ı gözlendi, A. saphena, bu seyrinde
cranlar d uvarından sayılan 1·3 a rasında deQi şe n dal
vererek bölge fascia ve subcutanea l do kuları beslediQi belirlend i.

la nmıştı r.

A. genus deseendens , a. saphe na 'nın a. femorafis'ten ayrı ld ıklan hemen sonra erentar duvarında n oniio ald ığ ı ve 1 cm sonra da superticla!
ve profund seyirli iki data ay rı ldlQı g OrCıldu . Superueıe ı oann, a. saphe na'nın erentartnde distal
y önlü olarak s ey rettiğ i ve art. genus'un lateral'inde
kas fas cia' larına daQ ıld ıQ ı gözlendi ( Şe klı 1.4). Profund dal ın ilk olarak medtal'lnde seyretliQi m. vastus
medialis ve sonrada m. vastus intermedius'un insertto bötümü için güçlü iki dal verdiQi gözlendi. Bu
iki kas ile m. semimembranosus a rasında lig. le·
morcoetenere mediate'nin medral'ine u laşan damar
burada patetla yönünde bir dal verdiOi belirlendi
(Ş e kil 2.3). Söz konusu da lı n patellae'ye girmeden
önce m. vasrus medialis , m. vastus lateraüs ve m.
rectus femoris'in lnsertlo bölüm lerine ve art. femoropatellaris'in kapsulasma daQı lan ince dallar
verdiQi belirlendi. A. genus deseendens bu son d alı
verdikten sonra lig. patella' nın medlal'tnoe sevrederek corpus adiposum tnfrapatellare'ye girdiQi
ve bu o luşum içerisinde eklemin latera'line geç ti ğ i
gözlendi ( Şe ki l 2). Damar bu son seyrinde verdiQi
soo ertcıa t da lıarta lig. patelfare ve art. genus'un

Materyal ve Metot
Araşt ı rma da Konya TIGEM 'den temin edilen
temin edilen 5 erkek, 5 dişi olmak üzere toplam 10
adet e ri şki n Ankara tavşam kullanı ldı.

Havvanlara premedika syon ama c ıy la önce 1
mglkg rompun l.m.ve 5 dakika sonrada 10 mglkg
ketalar (ketamin hldroklorO) t m. enjekte edilerek
30 d a kika l ık anestezi saQlandl. Anestezi so nras ı
sı rt üstü yat ı rıla rak tespiti saqıana n hayvanlara
nnea alba boyunca en sızv cn yapı larak barsaklar dı 
şa rı a l ındı . Daha sonra aorta abdominaris ve v.
cava cauoalts ortaya ç ıkar ı ldı ve her ikisine de intraket ye r l e şti ri ld i. K a n ı n pıhtılaşmasını önlemek için
v. cave eaudalis'den 0,5 mglkg dozunda Na Hepann enjekte edildi. Bu enjeksiyondan sonra intrakell er açıl d ı ve hayvanlar euthanasla edildi. Damarlarda kalan k a n ın temizlenmesi için intrakelter
vası tası yla fizyolojik tuzlu su enjeksiyonunu, tespit
a ma çlı %10 fcrmaldebit enjeksiyonu takip elli. Vaskular sistemin ortaya ç ıka rıl mas ı nda tatex enieksfycn metodundan tevoare ruıcı. Bu amaçla her
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Ankara

Şekil

Tavşanında A••

aphena ve. ..

1: A. saphena, medialden

görünüş

'-A.lemoralis, 2- A. saphena , 3- A. genus descondens, 4- 3'ün superlicial dalı, a- M. vastus medialis, b- M. adductor brevis et magnus. c- M. gracilis, d- M. semimembranosus, e- M. semitendinosus, f- Lig. patellae, g- M. gracilis'in fascia'sı

ı

2

5

Şe~ 12:A.genusdescendens

,- A. genus descendens, 2- A. saphena, 3- "in patella içir, verdiği d::.I, <:- l'in lig. patellae'yi besleyen dalı, 5- l'in meniscus medialis'e giden dalı, 6- t'in tibiae'nin eklem yüzünden kemiğe giren dalları, a- Lig. patellae, b- Patella, c- Corpus
adiposum interpatellae, d- f\1. extensor digitorum longus'un tendosu, e- Tuberositas tibiae.
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Ş ek il

3, A, sapnena'run son dallan. plantar görünüm

1- A. plantaris lateralis, 2- A. planlaris medialis, 3- 2'nin r. superficia!is'i, 3'- rami ıendinei rnetatarsales, 4- 2'nin r. protundus'u, 5- A. arcuala ile A. plantaris taterslls ve I .. libialis cranialis'in :. supor1icialis'inin oluşturduğu kök, 6- Arcus plantaris prolundus, 7- A. digitalis plantaris V. abaxialis. 8- Aa. diqitales planlares communes II-V. 9- Aa. digitales plantares
proriae, 10- Rete calcane urn, a- Calcanus. b- Talus. c- Os rn e t a ıarsale ı.

Şekıl

4: A, poplitea ve A. tibialis cranialis

1- A. lemoralis, 2- A. Iem oralis caudalis oistalic, 3- .' .. poplitaa, 4, -", 4"· A. ge.lus proximalis lateralis, 5· Aa. surales, 6- A.
tibialis cranialis, 7- A. !ibialis caudalis, 8- A. gcnus dlstaltc rnedial.s, 9- A. genus distalis lateralis, 10- A. saphena, 11· A.
recurrens tibialis crarıialis, 12- 6'nın proximal dalı, 13- 6'nın r. superficialis'i, a- M. semimembranosus, b- M. soleus, c· M.
Ilexor digilorum superficialis, d- M. popliteus, e- M. f1exor digitorum medialis, 1- Tibia, g- Fibula.
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S el\ı1

Tavşanınd a

A.. uphe

La \'I! .. .

5: R. s u pe rli c i alı s ve A. dorsalis pedis

1- R. superlicial is, 2- A. dorsalis pedis, 3- A. tarsea medialis, 4- A. tarsea lateralis, 4'- A. tarsea pertorans, 5- A. arcuata,
6- Aa. d ig iıales dorsales communes. 7- Aa. rnetatarseae dorsales, a- Retinaculum extensorum proximale, b- M. extensor
d igiıorum langus'un tendosu , c· M. tibialis cranialis'in tendosu, d- M. peroneus brevis'in tendosu, e· M. extensor digili
IV'ün lendos u, t- Os metatarsal e II, g- M. exlensor digili V'in tendosu .

a. arcuata'ya ait bir dalla ağ ızlaşt ığ ı gözlendi. Oluşan kök ayağın lateral'inde ve m. peroneus breViS' ~ .l tendosunun plantar'ında distal yönlü olarak
seyrettiği ve bu tendonun insertio noktasından
hemen önce a. arcuata ile birleştiği gözlendi.
Damar bu seyrinde özellikle rete calcaneum ve
ayağın plantar yüzünde seyreden f1exor kas
t e n d o 'l a rı için birçok dal verd iği ve bu sayede hem
a. plantaris lateralis'in distal dalı ile hem de a. plantaris medialis.'in rete calcaneum için ve rdiğ i daltarla
ağızlaştığı tespit edildi.

cranial yarımının superficial oluşumlarını vaskularize ett iği gözlendi. Corpus adiposum infrapatellare içerisinde verdiğ i profund dallardan caudal seyirli olanlar meniscus modialis ot lateralis'in
cranial bölümlerini beslerken (Şekil 2.5) caudodistal
seyirli da lların area intercondylaris cranialis düzeyide tibia'ya girdiği tespit edildi (Şekil 2.6).
A. plantaris lateralis, a. plantaris medialis'e
oranla daha zayıf 'old u ğ u ve m. f1exor digitorum fibularis'in tendo'sunun caudal'inde 3 cm'lik distolateral bir seyir sonunda retinaculum flexorium'un
proximaline ulaşarak lateral ve distal iki dala ayrı ld ığ ı görüldü. Damar bu seyrinde bölge deri, fascia, f1exor kas tendo'ları ve tarsocrural eklem kapsulası için birçok ince dal verdiği tespit edildi (Şekil
3.1).

Distal dal calcaneus'un medial'inde k ısa bir
seyir sonra superficial ve profund seyirli iki dala ayrıldığı tsspit edildi. Superficial dal ın özellikle rete
calcaneum'un oluşumuna katıldığı gözlendi. Profund dalın ise tarsal eklemi ve flexor tendo'ları vaskularlze eden iki dal verdiği belirlendi. Bu dallarda
ilkinin calcaneus'un medial kenarında distalolarak
seyrederek tarsal ekleme dağılan dallar verd iğ i ve
bu ,dallardan bazılarının eklemin dorsal'inde seyreden a. arcuata'ya ait dallarla ağızıaştığı tespit
edildi. Ikinci dalın ise retinaculum flexorium'un distal'inde verdiği dallarla m. f1exor digitorum lateralis
ve m. f1exor digitorum superficialis'in tendo'larıru
vaskularize ettiği gözlendi.

Lateral dal callcaneus'un dorsal yüzünden bu
lateral'ine geçtiğ i ve bu esnada, ilki eklem
kapsulasım geçerek talus'a giren, ikincisi calcaneus
için besleyici bir dal verdikten sonra tuber calcanel
yönünde seyreden iki dal verdiği belirlendi. Ad ı
geçen arter calcaneus'un lateral'ine ulaştığında
önce a. caudalis femoris distalis'in distal dalı ile
sonra a. tibialis cranialis'in r. superficialis'inin calcaneus yönünde verd iği dallana ve daha sonrada
kemiğin
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ximclatera l bir seyir izl ed iği (Şekil 4.4) ve ilk olarak
distal yOn ı a os sesamo ideum gastroenemiu s lateraüs'e ait ekle m kapsulasma dc rsal'den (Şe kil
4.4') giren bir dal verd i ğ i görüldO. Bu d alın hem bu
sussam kemiğini beslerken aynı zamanda genus
ekıemine u laşan dallar verd iQi tespit edildi. A.
genus proximalis taterells bu dalı verdikten kı sa bir
seyir sonra m. vastus intermedius, m, vastus lateralls ve m. rectus temcrts'ln insertio bölümlerine
u laşan bir dal ile femur'un condylus laterafls'i üzerinde cranial ve distal yönlü seyreden dallar verdiQi
görOlda ( Şeki l 4.4"), Bu dalla rdan cramat yOnlü
ol anları n lig. Iemoropateuare iaı era le ile birlikte seyrederek art. temc rcpatenarts'ln. d i sta l o la nların ise
art. Iemorotıbiaüs'in kapsurasma girdiQi beür tenoi.

A. plantans medialis. a. saphe na'n ın e. plantane lateralls'l verdikten sonra devam ı n iı e HQ inde
ol d u ğ u
ve
aynı
zamanda
aya ğı n
vaskuıariza syo nuna kal ı lan en ge ni ş çaplı arter olduğu
gözlendi (Şekil 3.2). Damar ay nı isimJl sinirle birlikte m. uexcr digitorum medlalis'ln tendo'sunun
plantomedial'lnde tarsal ekiemi ka ıettiğ i , bu esnada
rete catcaneum (Şek i l 3.10) için guçlü dallar verirken 2·3 Ince c ana da tarsal eklemin vaskularizasyonuna kallldlQı gözlendi. Ayrıca ayaQı n
medtatince e. tarsea medlalis'e an bir dalla da
güçIU bir anastomoz yaptığı t e spıt edildi. A. plantaris mediaüs. art. tarscmetatarsae düzeyine u laş·
lı ğ ınd a t, protundu s ( Ş e kil 3.4) ve r. s o pe rncıaus
(Şekil 3.3) olmak üzere iki dala ayrlld lOI belirlendi.
R. profundus'un a. arcuata ile birleşerek arcus
ptantaris profundu s'u o l uş tu rd u ğ u göruldü (Şek il
3.6), R, superflctatls'm ise ayaqm plantar yüzündeki
aa. dlgitales plantares communis'i vermek için oblik
eevrın e başlamadan önce pl anta r'ında seyretliğ i
üexor tendo'lar için 2·3 dal halinde raml tendinei
metatarsales'l verdiQi görüldü (Ş e kil 3.3'). A. ptantaris mecıans oblik seyrinde sı ras ıyla a. digitalis
plantaris communis U-LLL, a. digitalis plantaris communis 1lI·IV ve a. digitalis planta ris communis IV-V'1
verdiQi gözlendi (Şe kıl 3.8).

A. genus proximalis medialis, a. poplitea 'nın m.
eaput tateralis'i ile caput medlatis'tntn origo bölü mle tt a rasına girdikten hemen
sonra ayrıldı ğ ı ve labellae yönunde ile rlediği qöröıo ü . Damarın adı geçen sesarnold kemiOin lemur
ııe yapl lQ ı ekleme, bu kem ikten orijin alan kas ın
origo b ölümüne. m. semimembranosus'un lnsertio
bölümüne ve distal seyirli d all arı ile de art. le·
morotlbialis'in kapsulasma u l aştl Qı tespit edildi.
gastrocınemius'un

Aa. surares. e. popfltea'nm orijininden m. pop.
Iiteus'a kadarki seyrinde caudal duvarınd a n a yrı l an
sayıları 2·3 a rasında değişen arter olduQu gOruldu
(Şeki l 4.5), Damarların distal bir seyir Izleyerek m.
gastrocnemiu s'un caput lateraüs ve medialis'i aras ı na girdikleri ve bu kas ile m. flexor digitorum superflclalis'ln origo bölümlerine dallar verdiQi tespit
edildi.

A. digitalis plantaris communls 11'111, bu grup
arterlerin en ince lakat en uzun seyirlisi, a. digitalis
ptantaris communis 1I1·IV'ün en kalını ve a. digitalis
plantans communis IV·V'in ise en k ı sa seyirlisi otd u ğ u görüldü. Bu damarların lüma ana arterden ayrıldıktan sonra ilk olarak aya ğ ın dcr sal'inde sayrecen aynı Isimli arterlerle aa. inıerd i g itales
vas ı tas ıyl a ilişkide olduklan Ikinci olarakta axial'lnde
bul und u kla rı eklemler ve mm. lnterossetnin lnsernc
bölümleri için dallar verdikleri görüldO. SOz konusu
arterler bu son da lları verdikten sonra parmakların
axial'lnde seyreden aa. digitales plantares prop·
riae'yi verdikleri (Şe kil 3.9), bu d ama rların Ise distal
phalanx düzeyine aa. plantaris phalangis distans
a dı nı a ld ı ğ ı tespit edildi. ll. ve 1/. parmağm abadal'inde seyreden damarlardan ilkinin a. planıa ris
medlalis ikincisinin ise a. arcuata ka yna kl ı a. cı
gitalis plararis V abaxialis o lduğ u tepit edııdl ( Şekll

A. genus medta'mn . fossa inle rcondylaris'in caudal'inde a. poplitea'dan orijin alarak art. genus'un
eklem kapsulasma g irdi ğ i ve hemen sonra distal ve
cranial yönıü iki data ayrıl d ı ğı görüldü. Distal dalm
eklem kap s u la s ın ın lig. crucia tum caudal'e ile ilişkili
k ıs m ı ndan bu Ugament ile lig. menuscotemcrate'ye.
cranial dal ın Ise fossa interccndylans'in dorsal duvanm takip ederek l:g. oruciatum c ranlaıe'ye daQ ı ldlQ ı ıescu edildi. Bu son dal ın aynı zamanda a.
genus descandens'ln söz konusu bölge Için verdiOi
daUa a{ı lz laşt lOI tespit edildi.

3 .7) .

A. tibialis caudalis' in, a. tibialis cranialis'e oranla daha zayı f ve kı sa seyirli olduQu ç ö rüıo ö . Dam arın m. popllteus'un caudal'inoe dtstotateral k ı sa
bir seyir sonra bu kas ile m. llexor d igi ıorum la·
ter:ı lis' i. ~ a ras ına girdiQi gözlendi (Şekil 4.7). Bu iki
kasa ve m. flexor digitorum superfieialis'e daJlar ve·
rerek distal yönde seyreden dama rı n ve son dal·
larının m. llexor dlgitorum lateralis ve m. Ilexor di·
gitorum medialis'in tendolarlna e ş l i k etıiQ i tespit

A. poplltea. a. temoralis'tn a. lemoralls distatls
caudaüs'i verdikten sonraki da ma rı n d e va m ı niteliOinde olduOu ve s ı rasıyla a. genus proximalis La·
teraUs, a. genus proximalls medialis, aa. sııra l e s . a.
genus media, a. libialis caud alis ve a. tibiaJls cra·
nialis'l verdiQi gOzlendi.
A, genus proximalis lateralis, a. popl ite a 'n ın
verdiQi ilk da ldır . Oamar orijinlnden sonra pro·
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edild i. A. libialis caudatis'tn. orijinini takiben önce a.
genus dis ıal is lateralts'i sonra m. gasırocnemius'un
eaput ıatereus'mın origo böl üm üne giren ve en son
·olarak da m. scteus'u vaskutanze eden bir dal verdiOi tespit edildi.

girdiai tespit edild i.

Ankara t avşanmda libula'nın, noia'run margo
tateraüs'inin ortas ı düzeyinde bu kem ikle tama men
kaynaŞtı{1' ve iki kemik arasındaki boşluk proximal
ve distal'de açıkl101 bulunan membrana interassea
crune taralından kapatıld ığ ı gOrOldü. A. tib&alis cra nialis proxımal açıklığm caocanoce bu açıkl ıklan ve
dislal aç ıkl ıkta geçen i kı oana ayrı larak ossa cruris'in crenictaterarine geçtiği tespit ed ıld i ( Şekil
4.B). Proximal dalın , ilk dalını m. peroneus brevis
ile m, extenscr digltorum late ralis 'in venterl için
verdiOI gOrOldü. Sonr a m. pe rone us brevis ile tibia
a rasında kısa bir oblik seyirte m. extensor djgltorum
longus ile m. ubialts cranıaıts'ın medial ke na rı na
ulaştlOI belirlendi (Şekil 4.12). D amarın bu rada vas,
kularizasyonundan sorumlu oldu{ıu m. extensor di·
gitorum ve m. libialis cranlafls'e sondalarını vermeden önce m. extenscr digitorum ıongus Ile m.
peroneus longus et brevis arasında d isıal olarak
seyreden r. supe rficialis'l verdlOi gOruldu (Şe kil
4 .13).

A. genus distalis ıateralis'jn, orljininden sonra
m. pop liteus 'un caudarlnee taterate yOneldiOl ve bu
kas ın arijin tendo'sunun distannde tibia'n ın cond·
ytus taterajs'lne ulaşıığ ı gOzlend i (Şe kil 4.9),
Damar burada condylus tateraus'een baŞlang ıÇ
alan ka starın origo bölümleri için distccraruat yOnlü
bı r dal verdikten sonra eşl ik elliOi Iigamenlle birl ikte
an . temarOhbialls'in eklem kapsulasma ula şlıOI beIirlendi. Bu son daim biri eklem kapsulası nda superüctal diOeri profund sey rede n ikl data aynl dlOI
gOrOldO, Superflclal dalı n lig. ecueterale lateraıe'yi
veskutar tze eden dalla rı verdikten sonra 8. genus
deseendens ve a. genus proxlmatia Iateralls'ın calla rı yta aOızlaşllOı ç ö aıe n or. Prolu nd daim Ise menuseus laıe raüs'e u l a ş l l O I tesp it edildi.
A. ıeıaus craniaüs 'in. a. genus distafls medialis'l verdikten sonra m. poplileus ve m. Ile xc r digitorum tateraüs ile lemur arasındaki distolat eral
seyrinde a. recurrens tibtafls eranlalis ve a. nutricia
ossis fıbularis'l verdiğ i gözlendi.

A. s upertciaıis 'l n, m. pe rone us longus el bre vis için ince bir dal verdikten sonra bu kas la rın ı en
doları ile m. extersor dig itorum IOngus arasmda dtslo talaral olarak 11er1ediOi ve tıbia'nı n distal 113'0
dOzeyinde lascia cnm s'e u laşllOI gOrOldO. Burada
peroneus grup kas tendo1arının meclial'inde seyrederek rete cajcaneum'a kalılan güçlü bir dal verdiQi tespit edil dI. R. superl iCIalis bu dalı verd ikten
son ra supe rficial olarak maheus taıerans yOnOnde
verd iOi ince dallar nem tibia'nın extremltas cıs
taüs'inln lateralinde bulu nan oluşumlan beslediOi
hem de a. c orsaus pedis'in a. tarsee laterahs'l ve a.
saphena'mn dalı olan a. ptantans laterahs ile aO ız·
la şt l OI tespit edildi. R. supe rüclaüs. retmeculurn extenserrum p roxlmale'nin lateral'inden art. tarsometatarsea düzeyi ne kadar
m. e x ıensor
digitorum longus'un tendo'sunun dcrsennde seyretliOi ve bu seyri sıra sın da art. tersi için meoia! ve
lateral y önlü dallar verdi{ı i gözlendi ( Şekil 5.1). R.
supe rticialis art . tasometal arsea dOzeyinde aa. di·
gitales dorsales eommunes 11·ןIL , aa. digitales dorsales eommu nes 1lI·IV ve aa . digi lales dorsales
eommunes IV· V olm;:ı k Oıere 3 ana dala ayr ıld ığ ı
belirlendi (Şekil 5.6).

A. genus distalis mediabs'in, a. tibialis cranialis'in medial duvarından ayrıld ığı ve m. qastrccnemıus'un caput lateralis'inin craniarinde medialolarak
iler1ediği
gOrOldü.
Dama r
m.
semime mbranosus'un ın seruc'su düzeyine u taş 
Iığ:ında biri eklem kapsurasma dioeri ise m. f\exor
digitorum medialis'in origo bölümOne da ğ ı lan iki
dala aynıdığ ı tespit ed ildi (Şekil 4.8).
A. recu rrens !ibiali s eranlalis'in, a. tibialis craduvarı ndan
orijin aldığı ve art, ti·
btcübuaris'tn ventr arinda membrana tnte rosse a
crurıat dele rek erus 'un cramal'ine geçhOi belirle ndi
( Ş e ki l 4. 11l. M. peroneus ıongus ve m, extensc r
digili V'in orijin bölümlerine dalla r verdikten sonra
m. extensor digilorum Jongus'un orlj!n tenoo'su eş
IiQinde dorsal yönlü olarak ine. extensoria'yı ka·
ten iğ l gözlendi. Dama r bu seyri ile hem adı geçen
kas tendo'sunu vaskularize eUiOi, hem art.
genus'un kapsulasma verd iOi dallar1a bu ekJemin
vaskularizasyo nuna katıldığı tespit edildi .

maus'ln

Distal dal, a. tibiaı i s eraniatis 'ln devamı gO'
rümünde olan dama r membrana interossea eru'
ris1n eaudal'inde fjbula ile tıbi a 'n ı n kaynaşma nok·
las ına ulaşmadan önce a. nutticla !ibiae'yl sonra
ti bis' nı n eaudal'inde distal seyi rll ince bir dal verdiOi
gOzlendi. Damarın devamının membrana in·
terossea eruris 'in distal açlldlOından tjbia'om faeias
laleralis'ine geçtiOI gözlendi (Şekil 4.6). Once m.

A. nulticia ossis l ibularis'ın, a. reeurrens ıiblali s
eranialis'in orijininden hemen son ra, ikisi erk ek 3
hayvanda ise bu damarla ortak bir kOk halinde a. tl·
bla lıs eranlalis'den orijin aldığ ı görüldü. Orij inini ta·
kiben obIlk bir seyir1e membrana Interossea cruris'j
çapraztavan damarın, libuta'nm faeies media tis'in e
tftaştlOI ve d ıstal k ısa bır seyir Izledikten sonra bu
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peroneus brevis altında k ısa bir seyir Izleyen ca marın m. extensor digiıorum Iongus ve m. tibialis
cranialis1n tendo'tan ile retmaculum extensorium
proxima lis'j geçtiQI ve a. dorsalis ped is adın ı aJch!}1
görüldü..

art. melalarsophalangea'ye kadar ilerlediOt burada
a. ptanteris mecıens ile aO ız laş an bir dal verdikten
sonra ince bir dalolarak abax ial seyrin e devam eL·
1iOi göz lendi (Şekil 3.7). Planlar dalı n ise kı sa bir
seyir sonra mm . tntercssernin origo bölüml eri ile
metatarsus'lann extremilas proximali s'leri arasında
a. pıante ns medialis'in r. profundus'u He a O ız
ta şa rak arcus ptantans prof undus'u ol uŞlu rduOu
gOzlendi ( Şekil 3.6). Arcus pıa ntans profundus
p lanıar yOnde mm . inıeros sei ve m. abductor digiti
II·V'j besleyen dallar ile distal yönd e aa. metatarsese planlares II-IVÜ verd iOi göz lendi. Bu son
da lın orijininden hemen so nra metatarsus'tar için
aa. nutnelae'yI verdi!}; tespit edild i. Aa. metatarseae
plantares IHV metatarsus'lar arasında seyrede rxen
bu kemiklerin dorsaI'inde seyred en ve aa. metatarseae dersares IHV ue aO ız laştıktan hemen
sonra aa. digi ıa lis plantares commun is 1I·IV·ün, aa.
digitales dorsales communis II·IV lte anastomozunu
saOlayan dallara kat ıld ıO. belirlendi.

A. do rsali s ped is'ln, retinaculum extensorum
proxlmal e'yi m. extensor d ig iıorum Iongus tenco'su
altında geçtikten sonra sıras ıyla a. tarsee rrecleus,
a. tarsea ıate rans ve a. arc uaıa'yı verd iOi gözlendi
(Şe kil 5). Damann devamı ise ince bir dal halinde
reuna cuıum axtensorum distale'n in mediannden
geçtikten sonra aa . metaıarseae dersetes ii olarak ,
iki d iş i hayvanda ise aa . metatarseaa dorsales LL-III
olarak iki dala ayrıld ı!} ı , bu da lların Ise aya!}ın planlarında seyreden arcus p lanıaris profundus'a ail
dalla rla a!}ızlaştı!}ı respf edildi.
A. tarsee mediaıis'ln. a. dorsafis pedis'in medial duvarından ayrıldlQı ve tarsal eklem in medial
bölümünü va skuıanze eden dallar verirken güçlü
bir oahyla da a. planta ne medialis ile aQ ızlaştlQı görüldü ( Şe kil 5.3).

Tart ışma

A. tarsee ıaterahs'in (Şekil 5.4), a. tarsea medıaus'e oranla daha güçlü oldugu ancak bir dişi
havvanda a. arcuata'dan orijin a khgı gOzlendi. Dama rın talus ve ceıceneus 'un dorsarinde lateral
yOnJü olarak seyrelligi ve lig. collaterale ıerereıe
loılOurn'u n alt ı ndan geçerek a. plantaris ıateraüs'e
ve a. libialis crania lis'in r. superf idalis'ine ait iki
dalın Ol u şt u rd uQu köke kat ılarak bir arcus şe
kiJlendı rdi Qi görüldü. A. tarsea Iaterens 'lu 'teyr.nde
eklem ka ps ulas ı Için prox imal seyirli 2·3 dal ve-rirken planlar yOnlO olarak talus ve calcaneus arasından geçen ve a. planıaris laterafis'ln profund dal ı
Ile a!}ı Zlaşan r. partorantes tarsl'yt verdiQi tespıt
edildi ( Şekil 5.4').

ve Sonuç:

Ankara tavşanmda . a. saphena'nın tavşa raa roa
ve ark. 1992; Barone , 1996) bildirildiOi
gibi a. femoralis'den ayrı lan canatm en kalın ve en
uzun seylrlisi OlduQu gOzlendi. Ba rone (1996) da·
marın e. genus descendens'j verdikten sonra m.
sartorius ile m, gracilis ara s ı nda n geçerek son
kas ın fascia 'sının meo.arlnde di sıaı seyrine baş
ladlO ım \'0 a. planıaris medıaüs ile a. plantaris ıa 
terens'e ayrı lmadan önc e t , ca lcanei'yi verdiOini bild irmişlerd ir. Sunulan çalışmada adı geçen da marı n
m. gracilis'in tascıas rr nn içerisinde seyretıi!} i ve r.
eaIcanei'n in 3-4 dal ha linde a. plantaris lateralis'den ayrıld lOI belirlendi.
( McN a ııy

A. genus descendes'in tavşa nda (Craigie,
1969; McLaughlin ve Chiasson, 1990; McNa Jly ve
ark., 1992: Nur ve ark ., 1995), evcil mem eli hayvanlarda (Ghoshal ve Getly, 1970: Nickel ve ark.,
1981: Senalter. 1992) oklukirpid e (Yilmaz ve Katan.
2001 ), chilchillada (Eken ve arx., 2005) a. Iemoralis'ten başlang ıç ald ı g ı b ildirilmiştir. Ancak Ankara tavşamoda bu damarın tevşance (Barane ve
ark., 1973: Barone 1996) bildirdiQl gibi a. saphena'dan orijin akj lQ ı ve IlteratOrde (Craigie, 1969:
Ghoshal, 1975; N cxel ve ark., 1981; McLaughlin
ve Chiasson 1990: McNally ve al1<., t 992: Nur ve
ark., 1995: Dursun, 200 1) blldirilenIere ek olarak
corpus ad iposum Inlrapalellare'de verd iOi dallarla
tibia'n ın
extremllas
proxima lis'inin
vas·
kularizasyonuna katıldıg ı ıespit edildi.

A. arcuata'nm , a. co rsaus pedis 'in verdiOi en
güçlü dal oldu{)u ve rn. extenscr digito rum tongus'un tendosu altında relinaculum extensurium
distale'yi geçtikten sonra art. tarsi'yl cbük otare'c kaı elli(ı i ve m. percneus brevis'in Insertio'sunun proxtmo taı erarmde a. planıa ris taterelts'e ait bir dalı nda kahld lOI ortak kök Ile aO ı zla ştı g l belirlendi
(Şe klı 3.5,5.5). Damarın bu seyrinde distal yönde
metata rs u s' la rı n dorsal'incle seyreden aa. metatarseae dorsa les III ve IVO iki hayvanda ise sadece as . metatarseae dorsa les IV'O ve art. tar·
sometatarseae'nin ilgili bölümünü vaskularize eden
2·3 dal verdiOi gözlendi (Şekil 5.7). A. arcuata a.
plantalls Ialera Jis ile a{ı ızlaşı ıktan sonra oluşan
ortak kök distal ve planlar yOnlü iki data ayrıld lQı
belirlendi. Distal dalın os melalarsale V in plan-tatale ralinde a. dlgilalis p lanıaris V abax ialis olarak

A. plantaris lateralis ve a.
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cajcanei'nln medial'ind e kedi (Hudson ve Hamilion
1993), köpek (Eva ns ve Chrisı e n s e n, 1969), ruminant, sus ve equide de (Nlckel ve ark., 1981) a.
sapnena'run r. caudalis'inden, Insanda (Barone ,
1996) a. tibialis postenor'dan. ça lışmam ızda ise
tavşanda (Barone ve ark., 1973; McNally ve ark.,
1992; Nur ve ark., 1995) bildirilenlerden daha proximarde a. saphana'dan ba şlang ı ç aldlOI tespit edüdi. Nur ve ark.(1 995) a. p la nıa ri s lateralis 'ln . m. fle·
xcr d ig iıorum brevis'l geçt ikten sonra deriye
daQ ıla n super1icial ve tımaQı n O sı tarafında uerleyerek arcus plantaris'l ojuştu ra n profund seyir1l Iki
eaıe ayn ldlQınl bildirmişlerdi r. Ankara tavşan ında
bu damarı n önce distal ve lateral seyini iki caıa ,
sonra da distal dalın supertciat ve profund seyirli
iki dala ayrıldlOI tespit edikfi. Oamann bu da lları ile
a. tarsi ve bu eklemi n ptan tar'mdan bulunan tendOvagina ile tıe xc r tendo'ıa nn besle nmesind en sorumlu oIduOu görüldu .

bölgeler inin tavşan (McNally ve ark ., 1992; Nur ve
ark., 1995; Barone. 1996) , camiver (Ghoshal ,
1975; Sene ller. 1992), sus ve equide (Nlc ket ve
ark., 1981) için bildirilenler ile yakın bir benzerlik
içinde olduCu gözlendi. Ancak rete articulare genus
ve rote patellae ol u ş umu hakkında, gerek çal ı ş ma
bölgesinin küçük olması ve gerekse metodun
uygun o lmamas ından do lay ı , yeleni bilgi elde edile memişti r ,

Ankara tavşanında , a. libialis creruans'in tav(McNafly ve ark ., 1992; Barone. 1996) bildirildiOI gibt membra na interossea cru rts'l proximal
ve distal iki can
a geçtiQI gOzlendi. Proximal da lın
eldensor kaslan vaskutarize ederke n, distal yönde
verd iQi r. supert cıa us'ın de a. digital js dcrsa üs communls II-Ve orijinini oluşturduOu gOzlendi. Distal
daim ise m. tibialis cranla üs ve m. ext ensor dig ıtorum kıngus 'un altında retinaculum extensorium
proxima le'yi geçtilden sonra seyrine a. dorsatis
pedis Ola rak devam eltiOi gö zıendi.
şanda

Nur ve ark. (1995) a. plan ıaris medialis'in supertciat ve prol und Iki oaıa ayrı ldlQ ını, Dk dalın deriye dallar verirken profund daIla da anastomoz
yaptlQml, ikinci dalı n ise a. ptantans tateraüs ile birleşe re k
arcus pıa nt ans 'l oIuş t u rduQunu büd irmişle rdir. Mcnally ve e rk , (1992) bu damrın art.
tarsi'yi katedene kadar verdiQi dalları n arcus dcrsalis p roxımehs. meciahs ve distans olmak üzere
uç arcus yapııOı n ı ve damarın d evamının tek bir dal
halinde ayaQın p lant a r ı nda seyrettiQlni bildirmiş lerchr. Sunula n ça lış mada bu damarın tavşe oce (Barone ve ark., 1973; Ba rone. 1996) bil·
dirildiQi gibi art. tarsl düzeyinde eklem için ve rete
calcaneum için dalla r ve rdik ten sonra an . tarsometatarsea dü zeyinde r. prolundus ve t , superucialls olmak üzere Iki caıa ayrı ld lOI gözlendi. R.
protundus'u n a. arca uata ile b irleşerek arcus plantaris protundus'u ofuşturdu ğ u . t , sucerücrens'rn ise
Hexcr tendo'lann planlar'ında oblik bir seyir izleyerek a , dig iıal i s plantaris comm unts lt-v'i verdiQi
tespit edildi.

Sonuç Olarak; a. sapnena'nm Ankara tavşan ında

verd iOI 8 . genus deseend ens ile an.
genus'un beslenmesine katrhrxen ası l fonksiyonunun planlar'ı nda seyreniOI aya Q ı hem vaskulanze etmek hemde korumak olduQu görü lmüştür. A. pcputee'om ise asıl fonksiyonunun art.
genus, ossa cnms ile üexcr ve extensor kaslan
vaskulariıasyonunu saQlarken kısme nde ayaOm
beslenmes ine ya rd ı mc ı olmak olduQu gö rü lmü ş tür.
Yapılan çanşmaca cinsiyelle r arasında bir larklılık
tespt edilmezkan elde edilen bulguların Yeni Zelanda tavşam üzerinde çalı şan baz ı araşt ırıcı ları n
bildirdikleriyte yakı n bir benzerlik içinde olduCu tespit edilm iştir.
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