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Ş iNŞiLLA'OA (Chinchilla lanigera) TESTis, EP/oiOYMiS VE OUCTUS

OEFERENS'iN ARTERiYEL VASKULARiZASYONU
Aysun

Çevlk-Demlrxant e . Vural Özdemir', ıs mail Türkmenoğlut . M u rat Akcsmant

Arterfa l vascula rlza tlon ofTcsticlcs, Ep ididymis and Ductu s Dcfereces in
(Chinchilla Ien lgera).

C h i ne h iıl a

Özel: Bu a ra ştı rma şinşili ada testis, epididymis ve duclus deferens'in beslenmesine katılan arterterin orijin, seyir ve
vaskularizasyon bölgelerinin belirlenmesi ama c ıyla yapılmışll r. Bu çalışmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney
Hayva nla rı unıt esrnoe n temin edilen, vücut ağ ırlığı 550 g • 600 g arasında değişen 5 adet erkek ergin şınşına (cnırc
hilla lanigera) kullanıldı . Arteria carous communis yolu ile kan boşall ıldı ve ayn ı damardan renklendlnlrniş ıet ex enjekte
edildi. Sağ arterra tesucuıadsjn. 2 kadavrada arteria renalis'in cauec-teteranrcen. orijin aldığı belirlenirken, 3 ka·
davrada bu damarın arteria renalis'den yaklaşık 2 mm sonra aorta abdominalis'den ayrıldığ ı belirlendi. Sol erterra testieularis ise aorta abdominalis'den ve ertere renalis sinister'den yaklaşık 4·5 mm sonra ayrıld ığ ı tespit edildi. Artena
teslieularis'in testis, eapul ve corpus epididymidis'e dallar gönderdiği cauda epididymidis'e ise birkaç ırce dal gön'
d erd iği gözlendi. Cauda epididymidis ve ductus delerens'in artertat vaskularizasyonu, erterra ilinca extema'dan orijin
alan arteria duetus delerentis larafından sağlandıOı tespil edildi.
Anahtar Keli meler: Testis, epididymis, ductus deferens,
Summary: The aim

ş inş illa .

ct ttus study was deıermined that arterial vaseularization ctte stıcres. epididymis and d ucıus de-

tereces in Chinehilla. Five adull male chinchilla (Chinehilla lanigera) varied between 550 g and 600 9 uve body weight
obtained from Afyon Kocatepe University Experimental Animal Unit were used in the study. Blood was removed lrom
arıena cerctıs eommunis and coloured Iatex was i njecıed. The righl anerta ıesticularis originated from the caucolateral as pec ıs of the erterte renalla in 2 cadavers whereas it was from the arterra abdominalis approximately 2 mm
alter the arteria rensus. The lell arterla testieularis lefl from aorta abdominalis alter, approximately 4 mm from Ihe arteria renalis sinister. lt was observed that the arteria t e sticuıe rts gave brenetres lo testieles, eaput and corpus epididymidis, and aısc a tew thin branchas to ıhe cauda epididymidis. Arterial vascularization of cauce epididymidis and
cucıus deferences was supplied by the ertena duclus detererces that was originated from the arteria iliaea exıema .
Key Wor ds: Testiele, epididymis, du ctus deferenees, chinchilla.
G ir i ş
Şi n ş ill a (Ch inchilla lan igera), Chinchillidae

ta-

didymis'e daQılır (Dursun 1995: Terayama ve ark .,
2005). Duct us deferens ise arteria du ctus de·
ferenlis taranndan be slen ir (Rajtova ve Da nko,

mi lyasına

2001).

Testis'in artenel vaskularizasyonunun üreme
ile yakın ilgisi vard ır (Rajlova ve Dan ko, 2001).
Te stis ve ep ididymis'in alardamarı arte ria testicularis'tir. Bu damar aorta abdomi nalis'den çık·
tıktan sonr a k ı vr ımlı bir se yi r gösterip septula testis
e ştiğinde testis dokusunun içine bir kısrruda epl-

Laboratuar hayvanları ara sında rat (Chu bb ve
Desjarding, 1982: Murakami ve ark., 1989), tavşan
(Chubb ve De sja rding, 1982 ; Rajtova ve Da nko,
2001), kobay (Cooper ve Schiller, 1975), far e (Su'
zuki, 1982) ve hamsler (Michel, 1959) gibi kemiric!
hayvan ların testis, epididymis ve d uctus deIerens'inin arteriyel vaskularizasyonu hakkında çalı ş mala r yapılmıştır. Bu çalı ş mada ise, ş i n şilla 'n ı n
testis, ep ididymis ve ductus deferen s'inin art eriyel
vaskularlzasyonunu te sp it ederek araşt ırmacılara
bu konuda katkı saşıamas ı hed ef lenmekt ed ir.

ait bir rodenttlr (Ku ru, 1987). Kürkünün
iyi kalited e ol m as ı yanı s ı ra kı r tavşamndan daha
lezzetn olan eli içind e yoQun şeki lde av lanan bu
hayvan (Eker, 1976) günümüzde daha çok pet
hayva n ı
olarak
üretümektedir
(http://
www.vets.crq.n).
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(Şekil l/h, 31c), arteria testcularis tabeslenmekte oldu"u saptandı. 5a{J artena
tesncularis'in, 2 kadavrada 3. lumbal vertebra düzeyinde arteria renalis'in (Şekil l /b, 2/b) caudolateral 'inden orijin a ldl{Jı belirlenirken ( Şe kil 1/c), 3
kadavrada bu damar artena renalis'den yaklaş ık 2
mm sonra aorta abdomlnatls'den ayrı ld l {Jı gözlendi
(Şekil 2Ic). Sol ertena testkulane ise artere renaüs
sinisterden yakJaşık 4-5 mm sonra (Şeki l 1/d, 2/d)
aorta abdom inalis'den ayrıldıQı tesp it edildi ( Şe kil 1/
a, 2/a). Arteria testoutane (Şekil 3/a) orijininden
hemen serıra oldukça uzun bir pars reeta (Şekil lif)
ve gen iş bir pars convoluta (Şekil l /e, 3Jb) oluş 
turdu{Ju tespit edildi . Pars recta'd a bu uzunluk
sa~da yaklaşık 45 mm sol tarafta ise 40 mm ol·
du{Ju, pars convol uta'nın ise her iki taraftada 30
mm oldu{Ju saptandı . Adı geçen damarın testis'in
extremitas ceottete'smcan girip tunica a lbug inea 'yı
deldi"i tespil edildi. Daha sonra margo epididyma lis
boyunca uzanan arteria testicularis'in subcapsu lar
arter olarak seyri esnasında testis'in lacies mediahs
ve lacies lateralls'ine birç ok dal verd i{Ji gözlendi. Bu
dalların testis'in margo liber'inde birleşli{Ji ve zikzakh kıvr ımlar yaparak testis'i vaskulanze elti{Ji belirlendi (Şe ki l 3/i).

testis'in

Materyal ve Metot

ralından

_ Çalışmada materyalolarak Afyon Kocatepe
Universitesi Deney Hayvanları Ünitesi'nden temin
edilen, vücut a{Jırh{Jı 550 g-600 9 arasında de{Jişen
5 adet erkek erg in ş inşilla (Chinchilla lanigera) kullanı ldı . Ergin hayvanlara, ketarnine (Ketalar, Parke Davis, Eczacıbaşı -Istanbul) 60mglkg ve xylazine
(Rompun, Bayer) 6mglkg kombinasyonu ile derin
anastezi yap ıld ı (Flecknell 1992; Poora ve ark.
1997). Kanı n pıhtılaşmaması amacı ile intrape ~t oneal olarak 1ml hepann (Neoparin) enjekte
edildı . Arteria car ctis communis yolu ile kan boş.al~ ıldı ve aynı damardan re n kle ndirilmlş latex verıld ı ,
Kadavrata r % 10 luk lormaldehit solüsyonunda .24 saat tespit edildi. Materyaller, lup
ve stereo-rmkrcskcp altında dlseke edilerek, testis
epidi?ymi s ve ductus defe rens'in arteriyel vas~
kularızasyonu iocelenip fotOOra!landl (Sony DSCF·
717). rermıncıoj için Nemine Anaıomica Veterinarta (2005) kullanıldı .

Bulgular
Di{Jer kemincüerde oldu{Ju gibi ş ınş uıada da

Şe

1. Artena testicutaris dexter'in venırarcen g6rUn.:ımu (sağ artena renats'den k öken alışı ).

a· ec na abdominalis, ~ .arte~~ renali s, .c· arteria testiculans dexter, d- erte-te ıestcurens sınısıer. e- pars ccnvcıcta ipars recta. 9" eaput epidıdym ıd ıs , h- te stıs, i- eauda epididymidis, j- duclus deferens .
'
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Şe kıl

2. Artena

T r$lis...

test cutaris'eı venı ral'den

görünümü .

a- acrta abdominalis, bo artana renane. c- enena tesncutans ce xter,

Şekil 3.

t esus.

cı-

artena testicularis

e pıdidymis ve coc tus deferens'in arteriel vaskularizasyonunun

smıster.

verwereen görünümü .

a· arterra tesucurens. bo pars ccovcıcta, c- testis, d- capvt epidtdymid is, e- cauda epididymidis, f· ductus deferens, 9" arteria ductus dererenus. h- arterra lesticularis ve erterıe duclus delerenli s'in anastomozu, j. arteria tesucularts'in testis'in
lateral'inde yaptığı anastomozter.
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Arteria testiculans'm pars convoluta kısmı,
rami epididymales'i vererek caput epididymidis
(Ş ekil 1/g , 3/d) ve oradaki ya~ tabakasını vaskulartze elli~i, ayrıca corpus epidiymidis'e de 2'3,
cauda epididymidis'e de birkaç ince dal verdi~i tespit edildi. Cauda epididymidis'in (Şekil 11i, 3/e) vaskularizasyonunu saçtavan asıl arterin, arteria iliaca
externa'dan gelen arteria ductus delerenlis oldu~u
sa ptan d ı (Şekit 3/g). Arteria
ductus delerenlis,
rami epididymales ile cauda epididymidis'in cramal'inde anastomoz yapt'~1 belirlendi (şekil 3/h ).
Daha sonra bu damarın cauda epididymidis'e gi·
rerek burada bir çok kıvnm yaptı~ı ve bölgeye ca~ ı ldı ~ ı gözlendi.

Laboratuvar hayvanlannda n. farede (Suziki,
1982) pars recta ve pars convo luta 'n ın ol ma dlQı bildirilirken, Michel (1959) hamster'de dört ilmek buyüklü~ünde pars co nvoluta'nın olduQu geri kalan
kısm ında pars recta'dan oluştuğundan batıset miştir.
Kobayda (Popesko ve ark., 1992) bu ol uş u m ların
varl ığından bahsedilirken, tavşanda (Popesko ve
ark., 1992: Rajtova ve Dankc, 2001) pars convoluta
ve pars racta'nın 13-20 ilmek uzunlu ğ un da olduQu
belirt ilmiştir, Sunulan çalışmada, pars recta'da bu
uzunluk sağda yaklaşık 45 mm sol tarafta ise 40
mm olduğu, pars convoluta ise her iki tarafta da 30
mm oldUğU tespit edildi.
Arteria testicularis'ln, tavşanda (Harrison,
1949; Rajtova ve Danko, 2001) testisin extramitas
caudata'smm proximal kısmından tunica albug inea 'yı deldi~i ve iki veya üç kez kıvnm yaptıktan sonra paranşim dokusuna girip, testis'in
margo liber'i düzeyinde üç yan kola ayrı ld ığı rapor
edildi. Yap ı lan bu araş tırmada ise ad ı geçen damarın , extremitas capitata'dan girip tunica atbuginea'yı deld iğ ı ve margo epididymalis boyunca
uzanıp subcapsular arter olarak devam etti ği gözlendi. Daha sonra bu damarın , testis'in l aı e ra l ve
medtat yüzlerine birçok dal verdiği ve bu d alların
testis'in margo über'lnde b irleşerek zikzakh kıv
rımla r yaptıQ! tespit edildi.

Arteria ductus delerentis'ln. arteria iliaca extema'dan orijin alan ince bir damar o ldu~ u ve ductus deferens ( Şekil 1/j , 3/1) boyunca yaptlOI seyir
es n as ınd a adı geçen organı , ve rd i~i bir çok ince dal
va sıta s ıyla besledi~i gözlendi. Arteria ductus de·
terentis'm cauda epidiymidis'e ulaştıo ı ve bu bölgeye da Qı larak so n l a nd ı ~ ı tespit edildi.
Ta rtı şma

Şinştüa

testis'inin

artertel

vas-

kulartzasyorum un. diQer memeli türlerinde olduQu

gibi arteria tesucularls tara/ından sa Q la ndı ğl çözlendi (NAV, 2005). Anerta ı esticularis' in, rat'larda
(Chiasson, 1980; Walker ve Homberger, 1998) artena re naıts 'e çok yakı n olarak aorta ebdeminans'den çıktı~ı belirtilirken, d l ~ e r bir araş
tuma cı ( M eıma n ve ark., 1985) bu damarın truncus
iliacus communts'ten erilin aldlQ ını bildirmişt ir.
Kobay (Cooper ve Schiller, 1975) ve hameter'de
(Michel, 1959) arteria testicularis'in arterla renalis
düzeyinde yada hemen onun arkasından aorta abdominalis'den orijin aldığı bildirilirken, Popesko ve
ark., (1992)
kobayda arteria tesUcularis sinistra'nm, arteria renalla'den orijin a ldlOınl rapor etm i şt ir. Tavşanda (Rajlova ve Danko, 2001) sal) arteria testtculans'ln artarta mesentenca ceuoalis'in
önünde beş inc i bel omuru düzeyinde, sol arteria
testicularis'in ise arterla mesenterica caudalis seviyesinde yada arkas ında altıncı bel omuru düzeyinde orijin aldlQı belirtilirken, Popesko ve ark.,
(1992) sal} ve sol arteria testicutarta'ln aynı oüzeyde acrta abdominalis'den oriiin ald lOınl blldi r mişti r. Yap ılan bu araştırmada saQ arteria testlcularis'tn 2 kadavrada arteria renalis'in caudolateral'inden. 3 kadavrada bu damarın arteria renatis'den yak laşık 2 mm sonra aorta abdominalis'den oriiin aldı~ı, sol arteria testicularis'in
ise aorta abdominalls'den ve arteria renalis sinister'den yaklaşık 4·5 mm sonra ayrıldlQı tespil

Epididymis'in
vaskularizasyonu,
ıavş and a
(Chubb ve Desjardings 1982) rami e pidıd ymates
(NAV 2005) olarak bilinen dalların direk arteria testicularis'ten orijin aldı!)ı bildirilmesine karş ı n , Rajtova ve Danko (2001) arteria epididymalis caudalis.
arteria lllaca externa 'nın ilk ortak kökünden orfjln
alıp epididymis'in kuyruk ve gövde kısm ın ı vaskulerize ettiğ in i bel irtmiştir. Chubb ve Desjardings
(1982), Popesko ve ark., (1992) bu damardan bah·
setmemiştlr.
Yapı lan bu çalışmada arterra testicularis'in pars convoluta kısmı rami epididymales'i
vererek caput epididymidis ve oradaki yağ tabakas ı nı vaskularize ettiği , ayrıca corpus epidiymidis'e 2·3, eauda epididymidis'e de birkaç ince
dal verdiQi tespit edildi. Cauda epldidymldis'ln vaskularizasyonunu sağlayan asıl arterin arterra iliaea
externa'dan gelen arteria ductus delerenus olduğu
saptandı .

Tavşan (Popesko ve ark" 1992; Rajtova ve
Danko 2001) ve kobayda (Popesko ve ark., 1992)
olduğu gibi ş inşiliada da ductus deterens'l besleyen
arter'in. anerta maca externa'dan k öken alan arteria
ductus deferentis olduQu tespit edildi.

Sonuç olarak; testis ve epididymis'ln bir kı smı
arteria testieularis taratmdan vaskularize edilirken,
duetus deterens'i, anerta iliaca externa'dan oriiin

edi l mişti r.
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Şinşilla'da ( C h i n e h iıl a

lanigeru) Testis .•.

alan arteria ductus deferentis 'in vaskularize ettiğ i
gö zl endi.

rücksch ichtigung der mann lichen und weiblichen Geschlechtsorgane. Anat. Anz. 107: 111-125 .
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