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ŞiNŞiLLA'DA (Chinchilla lanigera) AORTA ABDOMiNALis'iN SON DALLARıNıN

MORFOLOJiK YAPıSı
Aysun Çevik- Oemirkan 1 @, Vural Özdemirl, ismail Türkmenoğlut, ibrahim Demirkan-

Morp hology of end-branches of ao r ta abdominalis in chinchilla (Chinchilla la nigera)
Özet: Çalışmada şinşilla aorta abdominalis'inin son dallarını n makroanatomik yapısı incelendi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Ünitesi'nden temin edilen 5 adet sağlıklı ergin erkek şinşilla kullanıldı . Arteria carotis communis'ten kırmızı mürekkep ile renklendirilmiş latex enjekte edilip, lup altında diseksiyonu yapılarak, arteria iliaca communis, arteria iliaca externa, arteria iliaca interna ve arteria sacralis mediana incelendi. Aorta abdominalis'in son
dalları, arteria iliaca communis dexter ve sinister olarak ikiye ayrıl dığı ve bunlardan arteria iliaca oxterna ve i n te rn a' n ın
orjin aldığı belirlendi. Arteria umbilicalis'in arteria i1iaca externa'dan orijin aldığı ve bu damarın ligament şek line dönüştüğü saptandı. Arteria abdominalis caudalis'in 2 kadavrada arteria iliaca externa'dan çıktığı gözlenirken 3 kadavrada bu damarın bulunmadığı tespit edildi. Arteria sacralis mediana'nın 2 kadavrada aorta abdominalis'in dorsal'inden çıkıp onun devamı durumunda olduğu, 3 kadavrada ise arteria iliaca communis sinister'den çıktığı saptandı.
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Summary : Macro-ana tomic structure of end-branches of aorta abdorninalis in chinchilla was examined in this study.
Five healthy, adult chinchilla obtained from the Experimental Animal Unit of Afyon Kocatepe University. After injecling
latex, that coloured with red ink, into the arteria carotis communi s, dissection was carried out under a loop. Arteria iliaca communis, arteria iliaca externa and arteria iliaca interna, and arteria sacralis mediana were examined. The endbranch of arteria abdominalis was divided into two divisions as arteria iliaca communis dexter and sinister. These
branches were further divided into two branches as arteria iliaca externa and interna. Arteria umbilicalis became a Iigament that was originated from arteria i1iaca externa. Arteria abdominalis caudalis rooted from arteria iliaca externa
in 2 cadavers but it was not the case in 3 cadavers. Arteria sacralis mediana originated from aorta abdominalis in 2
cadavers whereas it originated from arteria iliaca communis sinister in 3 cadavers,
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Giriş

Taksonamik yönden
Rodentia'la rın
Caviamorpha alt takımı ve Chinchillidae familyasına
ait türlerden biri olan Chinchilla lanigera kürkünün
yumuşaklığı ile bilinen ve pet hayvanı olarak yet iştirilen bir kemiricidir (Erençin, 1977; Kürshner,
1992). Büyük kulakları ile fareye, kuyruğu ile sincaba, vücudu ile de ta vşana benzeyen bir hayvandır (http://members.aol.com). Oklu kirpi ve
kobay ile de ya k ı n benze rliği vardır (http://
www.vets.org .n.).
Aorta abdominalis'in son dalları, tavşan ve ratta
arteria i1iaca commu nis dexter ve arteria iliaca
commununis sinister'e ayrılmış tır. Sacral ve kuyruk
omurlarının ventral'inde ise arteria sacralis meG el i ş Tarihi: 01.08.2.006
ı. Afyon Kocatepe Universitcsi,
2. Afyon Kocatepe U n i v crsi ı es i,

diana olarak devam etmiştir (Craigie, 1969; Walker,
1998). Arteria iliaca communis, daha kalın olan arteria i1iaca externa ve daha ince olan arteria iliaca
interna'ya ayrıımıştır. Arteria iliaca externa, bacağa
doğru ilerler, bu arada pelvis organlarının bir kısmı
ile k a rn ın medial duvarına dallar verir (Craigie,
1969). Arteria iliaca interna, pelvis'in dorsal duva rı n a , idrar kesesine ve genital organlara dallar
verir (Craigie, 1969; Popesko ve ark., 1992).
Aarta abdominalis'in morfolojik anatomisi,
kobay (Stump ve Shively, 1976; Vicentini ve ark.,
1981), rat (Farris ve Grittith, 1963), tavşan (Craigie,
1969; Orsi ve ark. 1979; Mclaughlin ve Chiasson,
1990), kertenkele (Arruda, 1992) ve sıçan (Pinto ve
Martin, 2004) gibi türlerde ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Bu çalışmanın amacı aorta ab-
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zeyinde, musculus psoas mtror. musculus psoas
major ve musculus quadraıus kaslarının vent ral'inde ve colon descendes'in dorsal'inde yer aldı~ı
tespit edildi. Beşinci ve alt ıncı lumbal omurun eklem
yerinde bilateralolarak arteria uteca communis'e
ayrıldığı gOzlendi (Şekil 1/b, 2/b).
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Materyal ve Metot
Çalışmada materyalolarak Afyon Kocatepe
Ünivers itesi Deney Hayvanları Ünitesi'nden temin
editen. vöcut a~ ırl ı~ı 550 g-600 g arasında değişen
5 adet erkek ergin şinşiüa (Chinchilla Ianigera) kullanı ldı . Hayvanlar, ketarnine (Ketalar, Parke-Davis)
60mglkg ve xylazine (Rompun , Bayer) 6mglkg
kombinasyonu ile derin anastezi uyguland ı (Flecknell, 1992; Poore ve ark ., 1997). Arteria carcus
communis yol u ile kan beşattıtarak renklerıdiri lmiş
latex enjekte edildi. Kadavraıar % 10 luk lormaldehi! solusyonunda 24 saat tesp it edildi. Materyaller lup ve sıereo-mikroskop a ltında diseke
edilerek aorta abdcmmaüs'in son kolları lncelenip
foto~raflandı ($ony DSCF-717). Terminoloii için
Nomina Anatomica Veterinaria (2005) kuııanıldı .

Arteria itiaca communis'in, cauda l ve lateral
yönde ilerleyerek sağ tarall a yaklaş ık 7 mm, sol tarafta ise 9 mm mesafede arteria utaca extema
(Şekil lIc, 2/c) ve arteria i1iaca iritema'ya ay rıld ığ ı
belirlend i ( Şe kil l /d, 2/d). Arteria iliaca extem a'run.
oblik olarak ilerteyerek orijininden yak laş ık 2-3 mm
uzaklıkta Once ertene umbtlicaüs'i verd iğ i ancak bu
kadavralar erkek oldu~u için bu damarın latex ile
dolmayıp bir ligamenl şekline d önuşl üğ ü tespit edüdi (Şekil 111. 211). Daha sonra 2 kadavrada arteria
umbilicalis ile aynı seviyede 3 kadavrada da 1-2
mm uzakl ıkta anerta duetus deterentis'in artena ili·
aca extema'dan aynıd ığ ı gözlend i (Şe kil l /g, 2/g).
Truncus pudendoepiçastrcus kendinden bir önce
çıkan arteria duetus deferenlis'den 4·5 mm uzaklıkta arterta iliaca exıema'dan ayrılıp oç dal verd iğ i
gözlendi (Şekil 11h, 2/h). Arte ria abdominalis caudalls'in. sadece 2 kadavrada lruncus pudend oepigastricus'un orijininden 2 mm sonra Çıkt ı~ı
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Şekil 1. Aona aooc mmausm son da lların ın venuerceo goıun u mu ve artona seerens rneo.ana nın, arıe rra 1118ca comrnun ıs
sinisl ra"dan orijin alışı .

a· aorta abdominalis, b- ertena iliaea communis. c- artena iliaca exteme. d- anerta iliaca interna, e- arteria sacrens mediana. i· artena umbulicalis. go arteria ducıus deferentis, h- tnıncus pudendoeptgastricus, j. artarta abdominalis cauda lis,
l- erte rra circumllexa lemoris ıeterens. k· arteria profooda terrens. i- arteria lelllOfalis.
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2. Arteria sacralis mediana'nın ventral'den görünümü (aorta abdonminalis' in dorsal'inden orijin alışı) .

a- Aorta abdominalis, b- arteria iliaca communis, c- arteria iliaca externa, d- arteria iliaca interna, e- arteria sacralis mediana, t- arteria umbulicalis, g- arteria ductus deterentis, h- truncus pudendoepigastricus, h- truncus pudendoepigastr icus, j- arteria circumflexa temoris, lateralis, j- arteria protunda temoris, k- arteria temora lis, i- arteria iiiolumbalis, m- arteria pudenda interna.

gözlenirken d iğer 3 kadavrada ise adı geçen bu damara rastlanmadı (Şekil 1/i). Bu 3 kadavrada arteria abdom inalis caudalis'in beslediği yeri truncus
pudendoepigastricus'un vaskularize ettiği gözlend i.
Arka bacağa doğru devam eden arteria iliaca externa , medial yönde 3-4 mm sonra arteria profunda femora lis (Şekil 1Ik, 2/j) ve lateral yönde bu
damardan sonra 2 mm uzak lıkta arteria circumf lexa
femaris lateral is'i (Şek il 1/j, 2/i) verip arteria femoralis olarak arka bacağın vaskü larizasyonunu
sağ lad ığ ı saptandı (Şekil 1/1, 2/k). Arteria iliaca interna, arteria iliaca externa arasında 30-40 derecelik bir açı yaparak ala asis i1 i'nin ventral yüzünde caudo-ventra l yönde seyrettiği gözlendi.
Damar sırasıyla arteria iliolumbalis'i (Şekil 2/1), 3-4
mm sonra arteria glutea cran ialis'i , 4-5 mm sonra
arteria glutea cauda lis'i, 7-8 mm sonra arteria caudalis lateralis'i ve 6-7 mm sonra da arteria pudenda i n te rn ayı verd iğ i tesp it edildi (Şek il 2/m).

Tartışma

Rat (Walker, 1998), kobay (Popesko ve ark.
1992), tavşan (Craigie, 1969; McLaughlin ve Chiasson , 1990) ve s ıçana (Pinto ve Martin 2004) benzer şekilde şinşiliada da aorta abdom inalis'in iki arteria iliaca commun is'e ayrı ldığı gözlendi.
Arte ria iliaca externa ve arte ria iliaca interna,
kobay (Vicentini ve ark. , 1981) , rat (Orsi ve ark.,
1977; Chiasson , 1980) ve tavşanda (Popes ko ve
ark., 1992) o lduğu gibi arteria iliaca comm unis'den
ayrıldığ ı tespit edildi. Arteria umbi licalis, kobay (Popesko ve ark ., 1992) ve tavşanda (Mcl.auqhlin ve
Chiasson , 1990) arteria iliaca intena 'dan orijin aldığı bildirilmesine rağmen bu damar rat'a (Chiasson , 1980) benzer şekilde ş inşiliada da arte ria iiiaca externa'dan ayrıld ığı ve Iigament şekl ine
dönüş lüğü saptandı. Arteria ductus deferent is, tavşan (Popesko ve ark., 1992) ve rat'ta (Chiasson,
1980) arter ia i1 iaca externa 'n ın ilk verd i ğ i dal olmasına rağmen, kobay da bu dal yerine arteria abdominalis caudalis 'in (Popesko ve ark. , 1992) orijin
ald ığ ı bildirildi. Bizim çalışmamızda arteria ductus
deferenlis'in, arteria iliaca externa'nın ikinci da lı olduğu tespit edildi. Truncus pudendoepigastr icus'un,
tavşan (McLaug hlin ve Chiasson , 1990), rat (Chi-

Arteria sacralis med iana , 2 kadavrada aorta
abdom inalis'in dorsal'inden çıkıp onun devamı durumunda o lduğu (Şekil 2/e), 3 kadavrada ise arteria iliaca commun is sinister'den orijin a ldığı saptandı (Şek il 1/e).
Bütün kadavralarda üç rami
dorsa lis sacra les verd iğ i gözlend i.
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asson, 1980) ve kobaya (Popesko ve ark., 1992)
benzer şekilde şinşiliada da arteria iliaca externa 'dan köken aldığı saptandı. Arteria abdominalis caudalis'in, kobayda (Popesko ve ark.,
1992) arteria iliaca externa'dan çıkan ilk dalolduğu
belirtilmesine karşın tavşanda (McLaughlin ve Chiasson, 1990) olduğu gibi bizim çalışmamızda da arter ia profunda femoralis'den önce çıkan bir dal olduğu gözlendi.
Arteria iliaca i n l e rn a' n ı n , kobayda (Popesko ve
ark., 1992) ilk önce arteria umbilicalis'i verip tek
kök halinde üç dala arteria glutea cranialis , arteria
pudenda interna ve arteria prostatica'ya ayrıldığı
bildirilmesine karşın tavşanda (McLaughlin ve Chiasson, 1990; Popesko ve ark., 1992) önce arteria
iliolumbalis daha sonra arte ria glutea cran ialis s ı
rası ile arteria obturatoria, arteria umbilicalis, arteria glutea caudalis ve son olarak da arteria pudenda interna ve arteria caudalis lateralis'e ayrıldığı
rapor ed ilmiştir. Bizim çalışmamızda bu damar, cranio-cauda l yönde sırası ile önce arteria iliolumbalis,
arteria glutea cran ialis, arteria glutea caudalis, arteria caudalis lateralis ve son olarak arteria pudenda i nt e rn a'y ı verdiği saptandı.
Arteria sacralis mediana, hamsterde (Ors i ve
ark ., 1977) aorta abdominalis'in dorsal'inden orij in
aldığın ı, kobayda (Favre, 1967) arteria iliaca commun is arasından, sıçanda (Pinto ve Mart in, 2004)
%30 sa ğ arteria i1 iaca commun is %30 sol arteria iliaca co mmunis ve % 40 hayvanda da aorta abdom inalis'in caudal'e uzantısı şeklinde olduğu blldirilmes ine rağmen bu çalışmada 2 kadavrada
aorta abdominalis'in dorsal'inden çıktığı 3 kadavrada ise sol arteria iliaca communisten orijin aldı ğ ı tespit edildi.
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Sonuç olarak aorta abdominalis'in son dalları
olan art eria iliaca communis ve arteria sacralis mediana makroanatomik olarak incelendi. Ayrı ca keın irici sın ıfına dahilolan tavşan, rat, kobay ve sıçan
gibi laboratuar hayvanları ile olan farklılıkları ortaya
konulmaya çalışı ldı . Arteria umbilicalis, kobay ve
tavşanda arteria iliaca interna'dan orijin almasına
ra ğmen ş inş iliada arteria iliaca exlerna'dan orijin ald ı ğ ı gözlend i. Arteria sacralis med ia'nin 2 kadavrada aorta abdomina lis'in dorsal'inden 3 kadavrada ise so l taraftaki arteria iliaca communis'ten
orijin a ld ı ğ ı tesp it edi ldi.
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