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b.1Şlııd~

zam..ıııda gıda ol;ırak bü~'lk bi r
O ııcmi
ı'ardır. Bu
ncdcnle
ı~ \·ş.ınl;ıfln
çeşitli
sisıcııılc ri n e
yönc lik bir çok çal ı şma
ıncrcııllıır
(6.21.22.25).
13u araştı rına ilc YClll Zclanda Tl\IŞolllliı rlıılıı arkn
b.ıcıık nnerlcn Ö/.cnııde ülkenıi/.de ~a)"Iıı I;ullnış bır
çnhş ıııaya rnsl mııııadığı için bıı ılının s; ıbll annıonıık
f~rklılıklannı orta),n çı k:ırm ak am:ıç l;ınm ,şıır.
A. ilineıı cxtc rnıl. a . ilitlca inte nıa ilc birlikıc a, ıhacıı
COl11ıııun is'lcn çı kıır (5.12),
A.i1iolu mb.1Iis. r.lIlardn. aortn abdoıııillnlts'dcn (13).
b..1l.-C n lal"Şoınlıırdn oldugu gi bi n.iliaca coınııııınis't cn,
kedi le rde n. ilinCol ;nıcm:ıdnıı çı kn r (5).
Aci rcunıfie."n
i liunı proflUlda. Çakır (Gra
gö rc
tarşanlarda aorta abdominnlis'ıen. Boı'cı rc nrk . ( I).
yer

ı;oılıılı\lnl,'~11

ayrılır.

illacıı c."ıcnııı, Tı"·ş;.ın. Aı);,tıım'

(;jri ~

rağmcn

ıli;ıç;,

Collin (J) \'e Koc h ı 'e ;ı rk . ( 1 6)'lıa göre köpekle rde.
Doguer ('n. Dursun ('l) , ·c Millc r i'c nrk (ll()'ntl görc
CI'eil mCnH;liIcrdc. Grccn (Urc görc Rnılnrdn
Ghoshnl i·c ~rk . (l1)'q;ore koylin VC kcçilerdc il il iaca
e.~ıcnın·da ıı ayrılır.

A.i liilcn

c.~lc rna.

SJliııilılH

feıııonılc'dc n

soma

".fcıııomlis ,ıdmı ~hr.
A.profıındn
rcmons. a .i1iac;1 C,\tCrna'lıl1l sp.ıliunı
fcmor.,lc·yc girmeden öııetki k t snıınd:ııı cnndal olarnk
çtknr (·U.13)
Truneııs
pııdendocpigasırieııs i'c il.ci rcu mncsa
fcıııoris

ıııcdiiılis'e ~yrılır . Truııeııs pudendocpigasırieus.

a pııdcııın extemn. a cpıg.1sırlea C<lUda lis'i ( 12). a~'rıca
Grccn (13)'c göre r;nlardn a, spernıııı ıca cxıcrna'~'ı
ı'cri r
AJeıııoralıs.
lt.
iliaca
cxıema'nut
spaıium
fcmoralc'dcn sonrn ki del"nııııdır( 1 2) FCl1111ruıı cltııdtll
~ılııl11dc. poplııcill bölgedc a. ıxııı1iıca o lnrak devam
eder (2. ·ts. i 7).
A. rcmonılis. rCnl tt rıı n craninl'iııde.
ın. rcelUs
reıııoris i·c 111, l'ilS1US medialis'i donaınn a. fcmori s
crnnia li s'i (2·1). m, rccıııs medilis. vc musculus ı·astııs
I ~ tcralis'i besleyc n ~ . circumnexa Imeralis'i verir (12)

Y.nJ.

Veı. Fık.l)eri-1995.

A. saphena. a. fenıoral i s' in nıcdial yüzünden çıkar
(12). Tuber calı;am:i içi n fi". ıımııcohın:~ ıılt.""Ili;ıli~'i \'t:
Tr. calcanei')'i ,'erir (S).
A.genus desccndeııs. a. s,1phenanın dist;ı l inde
a.feınoris'in
eranial yOzünden çıkar ( 12. 18). Diz
eklemini besle r ( 17,18) \'e diz eklenıi ıı de bir reıe
p.1 te ııa yap.ı r (16).
A. genu suprcma, koyun ve kcçide 3 . fcınomlis'in
cra niomedial )ilzilnden çıkar(12).
A.
JXlplitea,
a. fenmra1is'in disı.ıl
yöııdeki
dt\'anndır (8,9.10,1 1.12.1-4).
M . popliıcus
\'e m.
gası rocnemi us için dizin a rdına a. genus caudalis. ve r.
muscula rif ; vcrdikten sonra a, libialis craıı ialis ve
ca udaHs olmak Ü7..e re iki uç dnl a ayrılır{ 19.2..\).

l\IateT)'1I1 I'e ]\I cWt
Ankara Etlik H.1~"\"an Hnsı.ı hk l arı
Enstitüsü'nden temin edilen Lo adeı ergın
erkek Yen i ı.clanda Tavş.11l1 kulla n ıldı. Usııl(iııe
u:--g11lı şekilde öldiiruldOkten sonra dolaşım sisıemine
Lııex vcrildi.(20)
Çalışmada
araştırma içi n ikinc; bi r metoı olarak
artcriogrn ridc n fayda l a nı ldı (6.2 I). Arteriognı fi için
111ııterya l in dolaşım si stem iııc b.uyııın sıımıı I'erildikten
sonra Phıhps marka alenen fa~'da lruıı ld ı . Bu amaçla 05 ..\
Kw 8 ınmA 004 sn ışın dozu kn ll aıı ıld ı . AHıea sistemin
corrosion casl'ını çıkınt ın,ık için piyaSoı adı " ıakilon" adlı
madde k ullanıldı (20).
Bu ça lı şmada bilim dalında dermn lı olarak
kulla n ı l nn. pens. bisı iiri. ımık;ıs. hemosta tik pcns gibi
malze melerden fayruı l a nıl dı .
Araştırmada. te rimierde birlik s,1~I;ınnmsl amael~ l;ı
1983 )'l lınd.1 yayınl ana n Nom ina An,1 10nıica Yeteıi neria
Bu

çalışm.1d.ı

Araşt ırma

( l o5)esasa lı l1d l .

IJul gullır

Aona Abdom inalis. 7. (son h ı mbal omur),un hemen
ventm linde Soıg ı'e sol a. ilinea collll1lunis'lc re ,ıyrılır
Her bir a. iliaea eommunis. ea\'uııı ıx:1\'ise do~nı ılerler
Peh is gi rişinde a. ihaca c."ternn LOC a. ilıaca inıcrn:ı 'ya
(Tr. h~·JXlg.ıstrieııs) ait onak köke n~' rıl;ırak sonlanır
(Şekil 1.2.3( 1).
A. il iaea communis (Şeki l 1.216). a.iliaca extema I'e
a. il i acıı i n ıerna'ya ait ort ak köke a.ı'rılı n caya kadM ki
sey rinde
orijiniilden yak l aşık
O,5cm
ionr,. ıl .
iliolumbalis'i verir. Bi r pi~'esde a. mnbilicalis'i \'erdi~i
tesbi t edildi.
A.i1iolunıb..ılis (Şekil 1.2.513). a.iliaca col11l1l11nis'tc n
çı kar. Laterale dO!1ru ilerle r. M. pso;ıs major ile LLL.
psoas minor'un lateralinde sonlanır. Seyri sırasında
eranial ( r.lıınıb.1lis) \'e eaudnl (r. ilinCllS) diye iki dal:ı
ay rılı r.
dalı

"
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i) r. lu ınbııli s (Şek il 1.2.5 1~). ll. i lio l unıbalis'in crani,ı!
ol:ırak
ç ı kar. CraniolateraJc
doğnı
ilerlcr.

M .gıı.1traıııs

l unıbonım.

imcrnus abdomlnus

Ill . pso.ıs

ınajor,

lll. transversus

m.abliquus
3bdol11inus vc

ıııııı . spin.1I i s'e d.ı!1llarak sonlanır.

2) r. iliaeııs (Şekıl 1'2.:'i/o5). a-iliolumbalis'in caud,ll
olurak çıknr. M . iliaeııs'a da!1ılarak sonlanır.
A. uıııbilicalis. ça lı şına
piyeslc r iın i zin
bir
wnesinde ,ı . iliaca coınmu nis'te n çık:ır. ld rar kesesi nin
erııııiolmeral'ine
dog:nı
ilc r1cr. Yene."
l'eSic,1'du
dug:ll<ırak sonlmm. Dımm r seyri sırasıııda a, prosımic.-ı.
3 . dılCIUS dcm~rcns ''C 3 . ureterica}'ı \'erir.
A.iliac..1 e."terna (şek i l 1.2.5/8). a.iliaca internu
(tr. h~ıxısastricus) ile birlikte orı.ık kök halinde a. iliaca
coınınıınis'ıen çıkar. A. iliııea comınu n is'in çap it ib..ıriy l e
de\'am eden k ı smı d ı r. A. ilincu externa. feııı urun
medi nI yüzüne geçer \'e spatiull1 femoralc'de a.
fenıo ra lis olarak devam eder.
Ailiaea c."terna. a. femom lis olnneaya kadarki seyıi
sırasında
a . cireuıııne:.:ıı
illıım
profunda.
t ru lıcuS
pııdcııdocpiş<lstricııs. ,1 . eplg.1suic;ı caııd.ıl is. a.\·esic.11 iS
media (a. ,"CSıea sfıpcrıor) ile a. sperınaııen e.-.:t ern.1'~·a
aıı orta k bır kök ,"erir.
A. eircumnex~ iliınıı profu nda,(Şek il 119). çalış ııııı
Ilı aı ery,ı !leri n in S'i nde H.Iliacil ex terıı an' ı n Lig. inguinale
sel' i~'Csindc LLL. pSQ;ls Ill,ıjor I·C mi nor Mas ındnn geçe n bi r
dalı
olarak çıkar. Diğcr iki pi\'csdc ise ırııııc us
pııdcndocpigasıricus 'd,ın çıbr. Orjininden hemen sonrıı
kfıçOk bir d.11 olunık a pubica'yı verir. A. circumne.-.:a
iliunı profunda. nı p50.1S nı,ıjor ıe ıniııor'da d.1~llanı k
dnlı

sonlanır.

Tnıııeus
ei re ıı mnexıı

plldcııdocpig.ıst r iclıs

{Şek il

iliııııı

hemen

proru ndıı 'n ı n

1.2.5/1O).a.
h iz.,1$ ındıı <1.

iliaea e." terna'mn cnndal dUI'lı rından çık M. Orjininden
hemen sonra cmıdtıle d0!101 ilerler i"c n. p ııdenda e:.: ıc rn a
profunda adını alır . A. pııdenda cxterna profunda (Şek il
2/16). truııeus pudendocpig.1st ricııs'un eaudalc dog:nı
dCI"1lmıdır. Anus'c do/1nı ilerler I'e anus için bir dal .
seroının için a. seroınlis emııinlis'i \'erir.
Dal1lur seyri sırasındn, derin iiiilC kasları. LLL.
se ınitendinos us'un
I'e semi membranosııs'u bcsle~'en
dallar ı-eri r.
A.
epignstriea
caudalis.
Tnııı cus
pııdendocpi g.1striclıs'lul
hemen karşısında ii . iliaca
C." ıcrna'ııın
emnial
dlll ',ırından
çıkar . Karn ı ıı
eraniOl"C ııtnıl'ine do~nı ilerler. M ablıquns imcrnus
nbdoıııiııis I'e 11\. obliquus externus nbdonıiıııS "e nı .
transvcrsus abdonııuis'e d.ığılarak sonlanır.
A. \'csicalis
media (Şekil 1.2/11). a . cpignst ricıı
cr:ıııialis'in
I'entmlinde a.iliaea exterlla'lUn
medi al
d.w,mndan (l . spc r ııııııicn c.-.:ıcrııa ile bi rl ik ı c orl1lk bir
kök halındc çık,ır. Yesic.1 üri ııa r i;ı'nın \'entraline dOğru
ilerler. Vesica ürinariıı'nın apex'inde u . ı·es ı c.1 inferior
ile <ıııastoıııoz rapo1rak sonlnnıL
A spermaticıı e.~ıerna (A,crcnı;ısterıea) (şekıl 1,2/1 I).
a iHaca e:.:terııa'ılIl1 ıncdial dlll'arıııdan a. \-esiealis
media ile birlikte onnk bir kök halinde çıkn r. A.
\'csiealis media'dan
ayri ldı k tal1
sonra lll.
addııetores'lerin başlangıç kısnıını çapwzlayarnk testise

,.

"''",1 I'..d~ı>da

doğru

e.. ıernus

M , eremas ı er

ilerler.

'd:ı

dağılar:ık

sonlanır.
A.circuııınexa
dııl':ınndnıı

laıemlis. a . feınonılis'in emıdal

femori s

çıknr.

M . nddııeıores'lerilı
ınıcriıli s

geçer. M,WISIlI$

I'e

m.

ıııedialiııd en

I'nsıus

medialis'e

... M
s"IIb"';'" '\'-'\111'1>"10,

·hl,.IıII.rıııda ,ı n.a.hıı ~ı<

~Ia"''''ın'''',.,,,k i\:

pl :ıılıaris Imernlis sııperfıeinlis ı 'e
ii/,ere iki dala iI\"fllı r.
A . pl:ınıaris !mcralis sııperlieinlis.
bıır:ıd:ı

A. pl:ını;ır is

laı eral i s

A. fcmora lis (Şekil ı.ı.5f1~), n. iliaca e.. ıermı.
femurun medial ~iizüııdc l'Cnlmlc doğru ilcrler. Sp.ııiııııı
feıııoralc'de a. femomlis ismini nlnmk dev;ım eder. A.
ferlloralis. m. nddueıor brCI'is I'e lll. eaudofemorali s
,ırasındnn geçer. Foss.ı popli ı ea'd,ı a. l)Opliıen iSI111111

"reusdaıı çıkan da l hırla p.1rnı:ıkl:ır

ismini

alıııe;ıy;ı

k:ıdıırki

SC~Ti

s ı rasında a. ci reıııııne."ıı iliııııı sııperlicialis. n.
profunda ferllori s. n , circııııınC,",1 feınoris l:ııer;ılis. a,
gCllllS desccndens (,i. bcnus suprellla). a . epıg;ısırie,ı
superlic iı:ılis I'e a .s.ıp1ıen:ı ııı:ıgn:ı'~ i ıwir
A. circuııınexa Hiımı superlicı:ılıs (Şekil 21 17 ). :1
fe ınomlis'in hemen başlan gıcınd:ı cmninl duvarındaıı
çıkar. M .i lineıı s'ıın
venırohılem l
keıınnndn
scı redcr.
M.pso.1S mnjor. m. pso.1S ıııiııor. m . ili:ıcıı$. ın . 1~lInelıs.
m. l'ııslUS Im crıılis \"c ın msıllS nıedi;ılis'e d:ığıl:ımk
soıı lanır.

A.

profiliıda

iliııııı

e .. ı ern,ı'nııı
bıeı· is.

fCllIorls

sııpcrfieinli s'in
medi :ıl

nı . addııcıor

(Şekıl ı.ıf12).:ı
heıııeıı

dııı ,lnııd;1ı1
l1I:ııııısı 'e

cırCıılııne\i1

disl:ıliııdctı
ç ık;ır

M.

il .

iii:ic:i

:ıddııclo r

iii peı.:ıiııeııs':ı dağılarak

A. epigasırieıı sııpcrfieı;ılıs (Şekil 1.2 .;1 1 .~). fcnııır'11I1
pro:..:iııı:ıl

1\3'iinde a. rClIIomlis'i n crııııial dııl"a r ıml:ın
vc III rcclus fcmoris Iı~criııdeıı
hi:wsıııa
kııd:ır Sel ir i"e
burad,ı k,lflIl

çıkar. M . ı'nsıııs ıııedialis
bw:ını

dul"arıııd"ki

nı .

obliquııs

:ıbdoııı ini s

c:..:ıerııııs·ıı \"C

dcriyi besler.
A. geııu SlııırClıııı (Şekil 2,511'.1). femıır'lı11 di sw l
l r.rOnde a. femomlis'in craııi:ıI dlll'arındaıı çıbr
Cr:m iodisıale
doğrıı
sc~rcder ,'c
di,,:
cklcllIiııe
d;lğılll1'ak

sonlaııır.

A. saphcna

magn:ı (Şekıl 2J,5/211). feımır'ıııı (li sl;11
a . fenıor;ıli s'iıı c;IıI<1:11 dlll';ırıııd:ııı Çıka!' e ıı
kalııı ı'e en uzun d:ıldır.
1...1
:ıddııcıorcslcr. iii
scıniıcnd i nos\ls
I'e ILI
SC l1lllııe ıııbr,moslıs'l ııı
di sl:ll

i [-'linde

bölfımlcrini

ç: ıımıl.l:ıy,ır:ık ı ibi:ı'nııı ııı;ıllco l ııs

medı:ıhs'ı

Iızcrinc

gelir. i'c ,I. pl :ıııwrıs laı e ra li s ye:ı pl:ını:ıris
rncdüılis ol:ır;ık iki IIÇ dn la :ıyrılır
A. sapheım m:ıgıın . a ıılaııı:ır; s l:ııerahs w a
pl:ııııaris
ınedi:ılis
ol:ırak
iki d:ıl:ı
;ı~ rılı ne;ıy;ı
kadarki seyri sırasıııda maHcohl. laıcr;ılis SCI ı~esıııde
laıemle dOğnl r. c;lıl d;llıs'i verır.
R. caııdalis. os I;ılııs':ı dogrıı ıle rl er , 'e ı :ıhıs ılc
ca l eııııeııs arıısıııd"ıı distale do~rıı ıı/.:ıııır. Bıımda lıir
reıe c:ılcaııenııı'ıı ~':ıpar Bu rcıeye :ı sııphcıı:ı p;ırl"a'd;ı
katılı r.

A.

A. plantaris
ıibi:l'ııııı

olarak

del':ını

plnnıar;s

eilleancımı'ıı

laıcmlis.

o[uşııırdııkı::ın

a.
s:lphcııa'lllıı
reıe
sonraki la ı eml ol:ı rak

dcmm eden dalıdır. A~·:ı.!;ııı laıera l ken.arıııd:ıki
Oc-"sor digitorium brevis kaslnnııı geçtikıen sonm

nı

edCIl

n
11IOOi"li5'i

ÜSl
Bıı

J1lagnn'mn

s,1phcn;ı

scıiyes indeki

Ilıcdial

dalıdır.

lIledi,ılis

n . p l:ını:ıris

pmrundııs o ltırıık

Iırıı;ıgın

beslenir.

medi,ıl is.

nı.ıl1colus

A. plaıııaris

lI~',lğlıı

pbııııar

~ll /..ııııe

sıı perfıci;ılis

ıııedi;ılis

ve

:ı~ rılır

iki dala

A. pl;ıııı;ıris Hlediiılis

sl1perfi ci'lli s. Iıleı:ıı:ırs lıslılı
i!erle r dcriyc dallar ı-eri r I·C ıı.
planlııris mcdi:ılis profııııdus ile :ın"sıomo/. ynp"r.
Apıanıaris nıcdblis profilildııs. m nc." sor di giıi-I
!lı eı iS kasıliili ınediıı[inde oııa pmıılci olarak ilcrlcr
Arcııs pl:ı ııınris'i ohışııırnıak içiıı ll. plııııwris I;ııe r;ı lis
ilc :1II;ISIOIlIO/. ynp;ı r.
A poplilC'i1 (Şek il ı ..~A5J1K). ,ı. feıııorııli'sin rcgio
llOpliıe:ıd:ıki del'nmıdır Foss:ı popli ı e:ı'da lll. addııcıor.
III gas ır:ıcncmiııs ve nı sclllltcııdılıoslıs'lın ıımsıııdaıı
ıioıa ı 'e fibıılay:ı dognı ilcrler. Tıbi;ı \·c fibııla lIrasıudaki
llOşlııkıalı (spaıiııııı iıııerosscıım)"d: ı u beçer \'e lı:ıcagı ıı
ÖLL ~ ii diııe 1ı1:lşır Bıır; ıd:ı :ı. Iıbıali s cr:ıııi:ı lis adıııı
Iıemen

medialiııdc

,ılır.

;1. libi:ılı s cr:ııli:ılis admı n!ıııc;ıy:ı kııd<ırki
a. Iııl1scul; lr i5 sııı>e ri or. ;1. ıııııscularis
:ııııerior. a . gcnııs pro .. im;ı l iS I:ııer:ıl i s.:ı sıırııe c.. ıcrım CI
i ı ııernn. ll. tibialis cmıd:ı l is. n. geııııs media. ll. geııııs
di sı:ıris lalCTillis I'e iI.genus diSlalis IIıOOi"l i s' i ıcrir.
A. ııllısclıl:ırlS sıı pe nor (Şekil J A12I). fem ıır'uıı dislnl
1\.1 hi/asında ross.ı l)Opliıcn'd:1 a. poııl iıca'nın caud:ıl
dU\'arıııd:ın
:ıy rılır.
D,llllnr LLL . bı ccps
fcmons.
iii scıııi mcmbr:ıııoslıS \'C nı . gasırocncıııiııs l arııı arkası ııda
b;ıc;ıg ııı ark a yiiziinc doğnı i l e ri cı' ve: bu k;lsl;lnt da~ll;ır:ık
S(lıılaııır , Scyri oo)III1C;1 r, Iııl1scııl;lri s. ;ı.feıııoropopl iıea
A.

sonlanır.

giderek

:ırcııs pl:ııııaris yap.ır .

ilerler I'e burada bir

IllllŞıl gıııdn
feıııofnlis. a . popliıen

dcriye

profuııdlıS.

t:ımrlllil

A.

profilııdııs olııı:ık

dağılır.

dnğılnmk sonlnııır.

nlı r.

..-ria·loın

sc~ rı

i e;ı

poplil~;1.

sı m sı ııd,ı

s; ı plıeııil p,ııya\ı ı ·e ri r .

R

ıııııscııl;ıris (Şek i l ~ . 4 122).:ı

do ı'~ 11 dll\:ırınd:ııı Çıkar.
reıııeropopliıen

A.

M. bicep$
(Şekil

sulX'rior'd,ııı ;1. s:ıphcn:ı p:ırnı

1II11scul;lris
J A12;)

ilc

sııperior'uıı

fcnıoris'e d:ığılır.
n . mııscıılaris

bı rlikıc orııık

bir kök
bicrps rcıııoris ile iii , scnıiıe nd inosus
nmsındaıı \ . s,ıphe ım ilc birlikte bacıtğııı :ırka kcnarıııd,ııı
~ \lk ,ın
doğn ı
ılerler
M. biccps fenıori s i·c m.
h;ıliııde çık;lr. M .

scmi ınenıbrıınosus';ı dağılıımk sonlilıur

A

s; ıphen;ı

p:ııy:ı (su perfı ei:11

sıır:ıl

arıcr) (Şek il

~..ı12").

;1. nıuseııl:ıris sııpe rı ord:ın;1. fc m oropopliı e;ı ılc
lıirlık ı e ortak bir kö).. 1ı aliııde çıbr.Ç:Q) itibari.ılc kökiili
dCI':lııı1
dıınıııııınd:ıdır.
M g;lslroctlelııilıS 1,llcr;ılis'ilı
n/crinde disı:ıle dOğru yO/.tek olarak scyredef.
M gnsırocnemius
laıenı l is'in
ıibia n: libul;ı'ııın
o l'1 :l slııdan b:ıcagııı I;lle r;11 yOzOne geçer ıc bacağın
laıer: ı lindcki
ın
gıısırocııcıııiııs
Inıcmli s i·c deridc
d:ığı l;ır:ık son r anır.

:ı.
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I.H. NUI!.. ıt
A.muscularis eranialis (ŞekiIJA/23). a. popiitcanın
eranial duvarından çı kar.feınunın latcralindeki Ill.\"astns
lateralis ve di z ekleminde dağılarak son lanır.
A.ge ııus proximalis latemlis (.l/28), dizin eaııd:ılinde
a , popl iıca'nı n emnial duvıırındmı ayrı l ır ye diz ekleminc
dagılarak sonlanır.

K-\RAD,IO

anmomisinde , a, iliaea intenladan. Yaptığımı z
.1, iliohıınb,tl i s'in tal 'şan (ol) ve ratlH (13)
içi n bildirildiği gibi :ı.iliaea eoııınııınis'den ay rıldığı

(5)

çalışmada

s,1ptannı ı ş ıır ,

Çakır

(22). Yeni Zellanda TaI"Ş..1Illarlnda yaptığı
Me Clure
ve
ark. (17)'n ııı kedi için
bildirdiideri gibi a . cireuınflexa ilium profuııda'nın
aorl<1
abdomiualis'den
ayrıldığını
belirımişdir.
Yaptığım ı z
çalışmada
a.
eireuınne .... a
iliıını
prorundıı'nııı a. iliaea e... t e rım'dan ayrıldığı
tesbit
edilmiştir. Bu bulgunıuz liter.ıtür (.l.IJ)'On bi ldirdikleri
ile U~'um içinde olduğu tesbiı edi lm iştir,
Popesko (B)'nun t:ıl'şa n için çizi minde. Sing ve
ark. (2S )'11.1 göre I:ı \"$,ıııl ,ırda .1 . i1iaea exıernn 6.
hıınb.11
omurun
erania l
s ınırından
aona
abdom iıı:ıl is'ten orijin aldığı nı bildirmi ştir. Yaptıgımı7.
ç;ılışmad" tüm [rmterya llerde .1. iliacı exteTlla_ ıl. iliaea
imerna ılc bi rlik te bır kök hıllinde. Crııige (.l)'nin
ım '$<1 n .G rten (1J ) rat için bildi rd ikleri gibi a. iHaca
ç;ılışnıada.

A.surae externa ct interna (.l 126), dizin ekleminin
eaudalinde a . poplit ea' nın caudal duvarından orıak bir
kök olarak çıkar , M, gastrocnemius, nı. soJc:us ı 'e
bacağın flexsor kasları nda dağılır.
A.ı ibi alis caud.1lis (Şekil .l.5(27), a. surae externa ct
intema'nın hemen distalinde .1 . poplitea'nın eaudal
dl1\"arıııdan çıkar, Diz eklemine. m. flexor hallieus
longus. m.flexor digitorıını longııs, ın . gastrocnemiııs'un
medini kı s m ı ve nı , fibulnris longus'u besler.
A. gen us media. diz ekiciilinin caud,ılinde .1 ,
poplitea'dan çıkar. Diz ekle nı iııe dağıhırıık sonlm11r.
A. genus diswlis lateralis (Şekil .l /2'): di z ekleminin
eaudalinde
a. genus ıncdia ilc a~ 111 dii/.c)·de ,1.
peplitea'dn n çıkar , Diz eklemini besler.
A. gen us d isıalis ıııedialis. di L ekleminin e,ıud,ılinde
a. popIiıen'dan çıka r . Di zeklemini besler.
A. tibialis c ranialis ( Şekil .l ,513U). a . popliıe;ı'nııı tibıa
I'C fibula ar.ısındaki boşlukıan (sp.1 tium inıerosscum)
geçikıen sonraki
adıdır . A.tibialis
eraııialis regio
ıars..1lis'e kada r 117...ıııır,Burada a. sap lıcna
magIHı'dan
bir da! alarak bir arcııs dors:ılis ohışıunır.
Areus
dOrs.1Iis'ten
öncelikle.
aa. nıet.1tilfscae
dOi'S<1I is'ler çıka r. Bunlarda 1:ı.1rınaklarııı beslenmesini
s,1ğ:layan dal\ar.ı a~'rılarak sonl'1I11 r. A.libialis eranialis.
arcus dors..1Iis'i ohışlUnınea.\"a k:ıdar a.fibulari s. :t.
reeeurens tibialis eraniali s ı-e a . fibul,ıris era ni;ılis'i ı-erir.
A. fibul,ıris . .1 . ıibioılis crilnialis'iıı ı'erdiği ilk dalch r.
Bıı dal ıibia ve fibııla arasın daki oluktan distale dOğru
uz:ıııır. M fibıılaris
brcvis I'C m.fibularis long1l5't<1
da~ılarak sonlanır.

eranialis, a . fibul:ıris orjin
anterior ile birlikte orta\.: bir
kök halinde çıkar . A. ı ibialis eranialis'in
del'anıı
durumundadı r, Seyri sı rasında rr, musculares'lcri \-erir.
Rr. musculares, Ill .exteıısor digitonım lon gııs. ın .
extensor digiıi halıneis longıı s. nı . e:.:tensor d igi ıorıı m
lateral is ve LLL. ıibi,ılis e ranialis'i beslcr.
A. fibularis crnnialis. a. ıibinlis cr;ıııialistcn:ı tibialis
recıırens ile birlikte ortak bir kök olarnk çık;ır. Ilac;ığın
laıeral ~iizflnde }iizlek olarak bulıınur . M.fibıılnris breı is
ve m. fibularis longus'a dağılarak sonl ;ıııır .
A rceçurens libialis

aldıkıan

H . ARt.l.ö;:üı:ıoGR u. 1l

soııra ıı. fibilioıri s

coml11lınis'den o rijiıı aldığı sapta nmı şt ır .
Tnııı e ıı s

pııdendocpi gıısırieııs,

ei rcıımne.~ ıı
k;ırşılık.
ır .

ilium

proCımda'~1

damıırııı ç:ılı ş ııı<ımızda

bu

liıerııtürde

(L2) <1 .
bildi rilmesi ne
a ,iliaca externa'd;ın

\-erdiği

pııdendocpigastricus'ıın

hemen yanı ndilli a~Tı ldıııl
.
Cmige (ol )tıl1' ş"n iln:lIolnisinde.
rı .s.1phena (a .
So:1plıeııa magna )'uın a. fcmomlis'i
diz ekleminin
heınen cmıdill inde u .ı:ıııı bir dalı ol,ıT;lk çıkl ı ğını vc
tibia'nııı hemen caudalinde a . tıbialis
caudalis olanık
del',un eııiııiııi. Grccıı (I 3) rattıı bi ldi rdiğıne göre ise. .1.
s:ı phe ıı:ı'nın tibia'ııın a rk asındil
malloolu5 medialis'e
kad:ır ımıdığı. bıırada a. planı:ıris Imewlis \'e medinlis
ol:ırOlk ikiye a~"TIldıgıııı bildirmiştir.
Biı de ıımştırnıaml71la, a. s..1phcna'mn Cr<ıige (.l)'ni n
IiII"ş;ııı . Grccn (I)'nin mı için bildirdiklcri gibi
a.
Cemoritlis'in bir dalı olduğu sa ı» anmışıır. Filkill. ıl.
s,1phena literatürlerde (5,12) bildirildi ği gibi malloolus
ınedialis scı·i~'esinde:1. pl:ıntaris lateral is i'c medial is'e
,ı~rıld ı gı tesbit edilmiştir.
Wılkens ve ark, (26)'na göre a.tibialis eaudalis'in
alkıtomika!
liıcr<ıtılrlerde tanışm:ılı olduğunu_ fakat
çoğu
araştırmaeıya
göre de m. popliıeus'ıın caudnl
yı1/,iiııe yerleşe n 11. poplite:ı'nın küçük bir ıırteri olarak
(al'ir etmişı ir. Çalışına Inat eryıı!iıııı7.de de <i . tibialis
eaııdalis'iu. ıı poplltea'nın eanda! dıı\;ırından
çıktığı
gôriilıııOşlıi r ,

sapı" nın ı şı ır .

a s,1phena' ııın r.
bir rete ealc;ı neum'u
ohı şturduııu tesbit edildi . B ıı bıı l gularıll\ı~ Siıııons 'un
(29 ) köpek. Grccn (13 )'ııııı ral için buJchıldarı.\"la
uyum içindedir.
A. tibialis rcccııren s. D"llamal1 ı 'e :ırk . (7)'na gö re
a . tibi;ılis eranialis'in
bir dalı olduğu bildirihmştir.
Yaptığımız çalışmada . .1 . ıibiııli s ernnialis'i n bu dalı
Yeni

Zellaııd.ı

Tal·~111Iaflnd;ı .

caııdalis da lı c.1\cancııs Im'~1sıııda
T artı şııııı

eaud.1 Iis. Yeni ıellaııd:ı Tal'şoııılarmda a.
hemen
emıd,ılinden
orjin
aldığı
So:1pıanmışıır. Bu bulgu Croueh (5) kedi. Grccn (1])'nin
I'e ark. ( 1 9)'nın evci l
memeliler içi n
rat. Nicel
bildirdik!erine uygun olduğu ıesbit edilmiştir.
A.ilioluınba1i s
ral
(13)
anatomisinde
aorıa
alxlominalis' ıcn b..ızen de a. iliaeıı eommıınis't e n . kedi
A.

ıib i n l is

poll1iıea'nın

olduğıı sa ptanmıştır .
A . gemı

sııp remn.

re1l\Qr,ılis'in
çıkıığı

çalışmil

eraniillindcn dize
belirlenmiştir,
A.

materyallerimizde a ,
giden bi r dalolara k
genıı
supreıııa
tflm
41
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bi ld irdikıcriyle uygun oldu ğu

bel i rlenmiş
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