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KÖPEKLERDE PROSTATA'NIN ARTERİEL VASKULARİZASYONU(*)
Sadık Yılmaz

1

Arterial Vascularization of Prostata in the Dogs

Summary: The artery of prostata is a. prostatica. A. prostatica originates
from a. pudenda intema which is the branch of a. i/İIlca intema. After separating
[rom a. pudenda intema, a. prostatica gives the branches such as a. ductus de[erentis,

a. vesicalis, a. reetalis media arul a. ureıhralis.
Özet: Prostata 'nın daman a. prostatiea 'dır. A. prostaıiea a. iliaea interna 'nın
ko/u o/an a. pudenda imema 'dan köken alır. A. prostatica, a. pudenda intema 'dan
ayrıldıktan sonra a. ductus deferemis, a. vesica/is cauda/is, a. rectalis media ve a.
urethra/is gibi kol/an verir.
Giri§
Prosıaıa'nın

arteriyel ih tiyacı, a. iliaca interna'nın kolu olan a. pudenda
interna'dan m. levaıor ani' nin ba§langıcı yakınında çıka n a. prosıatica'dan
sagıanır (4,6,9,10). A iliaca interna aorta abnominalis'in ucundan 7. lumbal
vertebranın caudal ucu venıralinde çift olarak çıkar (7,10). A iliaca inlerna a.
umbilicalis'i kollaı eral olarak verdikıen sonra a. pudenda interna ve a. glUlea
caudalis diye iki kala ayrılır (5,6,7,10).A pudenda interna visceral kol, a. gluıea
caudalis ise parietal kol diye de adlandırılır (3,5,7). A glutea caudaIis'e göre daha
zayıf bir aneria olan a: pudenda jnterna daha venıraldedir (6,7).
A pudenda interna cavum pelvis'in uzunlugtJnun ortalarında yada m.
levator ani'nin b3§langıcl yakınında a. prostatica'yı verir (4,6). Getty (7),e göre
a. prostatica m. levator ani'nin orijini düzeyinde a. pudenda interna'dan çıkan a.
urogenitalis'den köken alır. A prostatica pelvic fascia'da seyreder ve ventralde
rectum'a dogru çapraz geçer (6). A prostatica orijininden sonra caudoventrale
dogru seyreder (4), prostata bezine kök vermeden önce a. rectalis media'yı ve
urethra'ya koııar verir (6,10). Prostata'nın caudal ucunda göründükten sonra
prostata'nın lateral yüzüne giren birçok küçük kol verip, daha sonra colliculus
(*) : Bu çalışmıı doiaora tezinin bir bölümünden 6zetlenmiştir.
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semina1is ve prostatik

uretlıra'yı

beslenen birkaç kola aynbr (7). Takriben
recıum'un gen~li~ ortasında, nisbeıen craniovenırale yönelik a. ductus
deferenıis'i verir ve bundan da sidik kesesine a. vesica1is cauda1is ayrılır (4,6). A
ductus deferenıis'i verdikten sonra yoluna devam eden damar prostata ile
ureıhra'nın sınınna yakın bir yerde de a. rectalis media'yı çıkartııktan sonra
özelIik1e prostata ile ureıhraya giden kollara aynlarak sona erer (4.5,10). Aynca
ureıer'e giden ramus ureıerieus'u verir (5,10). A pudenda inıerna ise a.
prostaıica'yı verdikten sonra caudoventral bir seyir takip eder, prostata'nın
caudodorsall düzeyinde a. urethra!is'i verir (4), daha sonra a. perinealisvenıralis
ve a. penis diye iki kolla aynlarak sona erer (4.5,7,10).
Maıeryııı

ve Metot

Çalı§mada

üç adet er~kin erkek köpek kullanıldı. Köpeklere damar içi
yolla 23-25 mglkg pentobarbital sodium (Nembutal) verilerek anesıeziye alındı.
Sulcus Jugularis'ten yapılan enzisyonla a. carotis communis sinisıra dl§3n alındı
ve hayvanlann kanlan bo§3llldl. Damar dolgu maddesini sagıamak amacıyla aorta
abdominalis'in son kısmı yoluyla (12) carmen solüsyonu ile renklendirilen ı1lk
ni§3Sta eriyigi (1,8,12) verildi. N~ıa eriyi~ verilen materyaller sotuk hava
deposunda 24 saat bekletildikten sonra (1), disekse edildi (2).
Terminolojik ifadelerin yazımında Nomina Anatomica Veterinaria
(U)'dan yararlanıldı.
BulpIar
Prosta.ta'oın

kan damarlannı, aorta abdominals'in ucundan 7. lumbal
vertebrae düzeyinde çift olarak çıkınakta olan a. i1iaca interna'nın kolu olan a.
pudenda interna'dan köken alan a. prostatica olu§turuyordu.
A i1iaca interna, a. umbilicalis'i verdikten sonra biri dorsal digeri venıral iki kolla
aynlmaktaydı. A glutea cauda1is dorsalde, a. pudenda interna ise venıralde olup
daha ineeydi. A pudenda interna, m. Ievator ani'nin ba§langıcı düzeyinde a.
prostaıica'yı vermekte ve caudovenırale dogru a. pudenda interna olarak devam
etmekteydi. A prostatica, a. pudenda interna'dan aynklıktan sonra venırale
dogru birkaç santimetre seyredip rectum §~kirıli~ ba§\angıcının biraz caudalinde
cranioventrale yönelik a. ductus deferentis'i verdi. A ductus deferentis ise
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prostata ile vesica urinaria arasında kısmen dorsalde a. vesicalis caudalis'i
verdikten sonra ductus deferensle birlikte seyretti. A prostatica, a. duetus
deferenlis'i verdikten sonra ventrale dogru seyrederek rectum §i§kinliği ortasında
caudale dogru a. rectalis media'yı verdi (§ekil 2). Sonra yine caudale yönelik
prostata 'nın caudal ucu yakınında urethra'ya birkaç kol ve prostata'ya birçok
lateral kol vererek sonlandı (§Ckil 2,3).
Tartı§ma

ve Sonuç

Bu ara§tırmanın sonuçları, genelolarak literatür bildirimleri ile uyum
halindedir. Fakat birkaç noktada uyumsuzluk görülmektedir. Şöyleki; Getty (7)
prostata 'yı besleyen a. prostatca'nın m. levator ani'nin orijini düzeyinde a.
pudenda interna'dan çıkan a. urogenitalisden köken aldıgını belirtmi§tir. Bu
ara§tırmada

ise a. prostatica, m. levator ani'nin orijini düzeyinde

doğrudan

a.

pudenda interna'dan çıkmaktadır. Bu sonuç diger literatürlerle (4,6,9,10) aynı
Dursun (4) ile Evans ve Chrıstensen (6) a. prostalica'nın,
rectum'un geni§liği ortalarında nisbeten eranioventrale yönelik a. duetus
deferenlis'i verdiğini bildirmi§lerdir. Bu çalı§mada ise a. duetus deferentis reetum
§i§kinligi ba§langıcının biraz caudalinde, a. prostatica'dan köken alarak
eranioventrale doğru yönelmektedir.
Sonuç olarak, köpekte prostata'nın ana besleyici damarının a. prostatica
Oldugu saptanmı§, bununla birlikte bu damardan orijin alan a. urethralis ve a.
reetalis media gibi damarların da yaptıkları anastomosis'leri ile prostata'nın
vaskularizasyonuna dolaylı olarak katıldıkları görü§ündeyiz.
doğrultudadır.

Kaynaklar
1. Bilgiç,S.(1989): Kıl keçisi ve Akkaraman koyununda reıemirabile rosırale
ve kol/an üzerinde anatomik araştımıalar. Doğa Tr. Vet. ve Hay. Der. 13,2, 98-107.
2. Çalı§ıar, T. (1976): Köpeklerin diseksiyonu. F.Ü. Vet.Fak.Yay.: 8, A.Ü.
Basımevi, Ankara.
3. Doğuer,S .(1970): Eveil Hayvanlann Komparatif Sistemalik Anatomisi
(Dolaşım Sisıemi). Üçüncü baskı, 102-104, A.Ü. Basımevi, Ankara.
4. Dursun,N.(1980): Köpekte A. prosıatiea ve proslata'nın arteriel vaskularizasyonu üzerinde anatomik çalışmalar. A.Ü. Vet.Fak.Derg. 27 (334) 561-569.

13ji

5. Dursun,N.(1981): Veteriner Komparati! Anatomi (Dolaşım Sistemi).
99-10S, A.Ü. Basımevi, Anakara.
6. Evans, RE. and Chnsteosen, G.C.(1979):Mıller's Anatomy of the dog.
second Ed~ 7% - 749, W.B. Saunelers Company, London.
7. Getty, R. (1975): Sisson and Grossman's the Anatomy of the Domestic
anıma/s. Fifth Ed., Volume: 2, 1638-1639, W.B. Saunders Company, London.
8. Karadag, H. (1988): Aklwraman Koyunu ve Kıl Keçisinde A.celiaca ve
kol/an azerinde karşılaştınlmalı anatomik bir çalışma. Doga Tr.Vel. ve Hay. Derg.
12,3, 196-204.

9. Lahunta,A. and Habel,E.R.(1986):Applied VeterinaryAnaıomy. 294-295,
W.B. Saunders Company, London.
10. Nickel, R~ Schummer,A. and SeiferIe, E. (1981): The Anatomy of the
Domestic Animals. Volume: 3,177-182, Verlag Paul Parey, Berlin.
11. Nomina Anatoınica Veterinarla (1983): Third Ed., Published by the
International Commine e on Veterinary Gross Anatomical Nomenelature under the
financial responsibility of the worlıi Association of Veterinary Anatomists., New
York.
12. Ta§bu§, M.(1967): Sığır, karaman koyunu ve tiftik keçisinin a.
axil/aris'lerinin seyirleri, dal/anmaları ve sabit anatomik ayrımları. A.Ü.
Vet.Fak.Yay., Çah§malar 120,Ankara.

137

Şekil

1: Prostata'nın vaskularizasyonunun §ematik görünümü.
a) Aorta abdominalis, b) v. cava caudalis, c) a. ve v.testicularis,
d) a. i1iaca externa, e) a. iliaca interna, f) a. glutea caud.,
g) a. pudenda interna, h) a. prostatica, i) a. rectalis media,
j) a. ductus deferentis, k) a. vesicalis caudalis, i) vesica urinaria,
m) ductus deferns, n) urethra, o) prostata, p) ureter, q)rectum.

