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Çalışma 10 adet merkebin karaciğer ve dalağının arteriyel vaskülarizasyonunu belirlemek için
yapıldı. Araştırmada lateks yardımı ile diseksiyon yöntemi uygulandı. Karaciğerin a. celiaca’dan
orijin alan a. hepatica’nın r. hepaticus isimli dalı tarafından vaskülarize edildiği saptandı. A.
hepatica’nın a. celiaca’dan ayrıldıktan 7-8 cm sonra r. hepaticus’u verdiği ve bu dalında hepar’ın
viseral yüzünde dağıldığı belirlendi. Dalağın vaskülarizasyonunun da a. celiaca’nın bir diğer dalı
olan a. lienalis’in rr. splenici isimli dalı ile sağlandığı tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Arteriyel vaskülarizasyon, dalak, karaciğer, merkep.

Arterial Vascularisation of Liver and Spleen in Donkey (Equus asinus L.)
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The present study was performed to determine the arterial vascularisation of liver and spleen of 10
donkeys. In the research, the dissection method by the aid of latex was used. It was detected that
liver was vascularised by the r. hepaticus branched from a. hepatica which was originated from a.
celiaca. It was determined that a. hepatica was coursed 7-8 cm after originating from a. celiaca
and give r. hepaticus which was spreaded to the visceral part of liver. It was also detected that
spleen was vascularised rr. splenici branched from a. lienalis which was the other branch of a.
celiaca.
Key Words: Arterial vascularisation, spleen, liver, donkey.

Giriş
Karaciğerin arteriyel vaskülarizasyonu arteria (a.) hepatica, dalağın arteriyel
vaskülarizasyonu da a. lienalis tarafından sağlanır (1) ve her iki dal da a. celiaca’dan
orijin alır (2).
A. celiaca aorta abdominalis’in ventral duvarından çıkar (1-4) ve üç dala ayrılır (2, 3).
Bu dallar a. gastrica sinistra, a. hepatica ve a. lienalis’dir (2-4).
A. hepatica, pankreas’ın dorsal yüzünde a. celiaca’dan ayrıldıktan sonra sağa doğru
giderek (5) karaciğere yönelir. Rami (rr.) pancreatici (3), a. gastrica dextra ve a.
gastroduodenalis’i verdikten sonra karaciğere ramus (r.) dexter ve r. sinister’i verir (2, 3).
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A. lienalis, orijininden sonra sola doğru ilerleyerek (2, 4) dalağın extremitas
dorsalis’ine gelir (3, 4). Dalağın hilusu boyunca ventrale doğru ilerler dalağı geçtikten
sonra a. gastroepiploica sinistra adını alır. Bu seyri sırasında rr. pancreatici, rr. splenici
ve arteriae (aa.) gastricae breves’i verir (4).
Literatür taramaları sonrasında merkepte karaciğer ve dalağın vaskülarizasyonu
hakkında yeterli bilginin bulunmadığı tespit edilmiş, bu çalışmayla konu hakkında detaylı
bilginin ortaya konulması amaçlanmıştır.
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Bu çalışmada Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde bulunan etçil hayvanların
beslenmesinde kullanılan 10 adet merkepten yararlanıldı. Elde edilen hayvanların tüm
karın organları diyafragma ile birlikte dışarıya alındı. Bu çalışmanın metod kısmı
literatür’den (6) uyarlanmıştır. Aorta thoracica’dan %0.9’luk fizyolojik tuzlu su verilerek
damarlar, yıkandıktan sonra materyaller laboratuvara getirildi. Kırmızı renkli “Rotring”
marka mürekkeple hazırlanan latex, aorta thoracica’ya verildi. Uygulama sonunda
materyaller latex’in damarlarda polimerizasyonu amacıyla 12 saat süreyle +4 °C
derecedeki su banyosunda bekletildi ve daha sonra diseksiyon yapılıncaya kadar
%10’luk formol solüsyonunda saklandı. Diseksiyonları yapılan materyallerin fotoğrafları
*

Bu çalışma “Merkepte (Equus Asınus) Arteria celiaca ve Dallarının Makroanatomik İncelenmesi”
isimli doktora tezinin bir bölümünden özetlenmiştir.
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alındı (Nikon Coolpix 4300, Japan). Ölçümleri dijital
kumpas (Mitutoya, Japan) ile yapıldı. Terminoloji olarak
Nomina Anatomica Veterinaria (7) esas alındı
Bulgular
Merkepte karaciğerin a. celiaca’nın bir dalı olan a.
hepatica’nın r. hepaticus isimli dalı ile dalağın ise a.
celiaca’nın bir başka dalı olan a. lienalis’in rr. splenici
isimli dalı ile vaskülarize edildiği tespit edildi.
A. celiaca’nın, hiatus aorticus düzeyinde, aorta
abdominalis’in ventral duvarından orijin aldığı, a.
celiaca’dan ilk olarak a. hepatica (Şekil 1 ve 2)’nın daha
sonra a. gastrica sinistra (Şekil 2) ve a. lienalis (Şekil
2)’in ortak bir kök oluşturduğu belirlendi. İki adet (% 20)
materyalde ise a. celiaca’dan ayrılan ilk damarın
a.lienalis olduğu, a.hepatica ile a. gastrica sinistra’nın da
ortak bir kök oluşturduğu tespit edildi.
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ilerlediği, seyri sırasında pankreasa rr. pancreatici’yi
verdiği, lobus hepatis dexter’in dorsal kenarı üzerine
yöneldiği ve porta hepatis hizasında karaciğere r.
hepaticus’u verdiği belirlendi. Daha sonra damarın a.
gastroduodenalis (Şekil 1) olarak devam ettiği, a.
gastroduodenalis’in ise a. gastroepiploica dextra ve a.
pancreaticoduodenalis cranialis isimli son dallarına
ayrılarak sonlandığı tespit edildi. A. hepatica’nın farklı
kısımlarından a. gastrica dextra (Şekil 1)’nın orijin aldığı
gözlendi.
R. hepaticus: R. hepaticus’un (Şekil 1) a.
hepatica’nın orijininden 7-8 cm sonra portae hepatis
düzeyinde ayrılarak hepar’a girdiği ve vena portae
boyunca uzandığı, sağ- sol loblar ile orta kısma giden
dallara bölündüğü belirlendi. Bu kolun hepar’ın viseral
yüzünde dağıldığı ve bu dağılımın kadavralarda farklılık
gösterdiği saptandı. A. gastrica dextra’nın 3 adet (%30)
materyalde r. hepaticus’un lobus hepatis sinister’e giden
dalından, 5 adet (%50) materyalde r. hepaticus’tan orijin
aldığı gözlendi.
Bir adet (%10) materyalde r. hepaticus’un, orijininden
1.2 cm sonra corpus pancreatis’in üst yüzünün sol
kenarına giden 1 adet dal verdiği gözlendi. Yine bir
(%10) adet materyalde r. hepaticus’un, hepar’ın viseral
yüzüne giden 2 adet dal verdikten sonra pankreasın
gövdesinin üst yüzünün sol kenarına orijinleri arasında
0.5-1 cm uzaklık bulunan 6 adet, ampulla duodeninin
curvatura ventriculi minor’a bakan kenarına da 1 adet dal
verdiği ve lobus hepatis dexter’de sonlandığı saptandı.

Şekil 1. Hepar’ın viseral yüzden görünümü. a) A.
hepatica b) A. gastroduodenalis c) R. hepaticus d) A.
gastrica dextra e) Pankreas f) Hepar

Şekil 2. Lien’e dağılan dallar a) A. hepatica b) A. gastrica
sinistra c) A. lienalis d) Gaster e) Lien Oklar: Rr. splenici
A. hepatica: A. hepatica’nın a. celiaca’dan ayrılarak
lobus pancreatis sinister’in üzerinde sağa ve aşağıya
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A. lienalis: A. lienalis’in a. celiaca’nın diğer iki dalı
olan a. hepatica ve a. gastrica sinistra’ya nazaran kalın
bir dal olduğu ve a. celiaca’dan ayrılarak lobus
pancreatis sinister’in üzerinde sola ve öne doğru
yöneldiği belirlendi. Bu seyri sırasında pankreasa rr.
pancreatici’yi verdiği ve gaster’in saccus cecus
ventriculi’sini geçerek lien’in extremitas dorsalis’ine
geldiği saptandı. Burada lig. gastrolienale’nin içine
girerek hilus lienis boyunca gaster’in curvatura ventriculi
major’una paralel bir şekilde lien’in extremitas
ventralis’ine geldiği tespit edildi. Damarın hilus lienis’teki
seyri sırasında gaster’e aa. gastricae breves’i ve lien’e rr.
splenici’yi, içinde seyrettiği omentum majus’a da rr.
epiploici’yi verdiği gözlendi. A. lienalis’in, lien’in
extremitas ventralis’inden sonra a. gastroepiploica
sinistra adını aldığı ve curvatura ventriculi major’a paralel
bir şekilde, soldan sağ tarafa doğru devam ettiği ve a.
hepatica’nın bir dalı olan a. gastroepiploica dextra ile
anastomozlaştığı saptandı. Curvatura ventriculi major’a
paralel bir şekilde seyrederken gaster’e aa. gastricae
breves’i, omentum majus’a da rr. epiploici’yi verdiği tespit
edildi.
Rami splenici: Rr. splenici’nin, a. lienalis’in hilus
lienis’teki seyri boyunca lien’e gönderdiği dallar olduğu
belirlendi. İncelenen materyallerin hepsinde lien’in
extremitas dorsalis’inde a. lienalis’ten ayrılan ilk r.
splenicus’un diğer kollardan kalın olduğu gözlendi. Rr.
splenici’nin a. lienalis’ten aa. gastricae breves ile birlikte
veya tek başına ayrıldığı belirlendi. A. lienalis’ten aa.
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gastricae breves ile birlikte ayrılan rr. splenici’nin 3-7
adet, a. lienalis’ten tek başına ayrılan rr. splenici’nin ise
9-16 adet olduğu tespit edildi.
Tartışma
A. celiaca’nın hiatus aorticus düzeyinde (8-12), aorta
abdominalis’in ventral duvarından orijin aldığı belirtilmiştir
(13-16). Elde edilen bulguların literatür verileri ile benzer
olduğu tespit edildi.
Literatürde bildirildiğine benzer olarak, a. celiaca’dan
önce a. hepatica’nın ayrıldığı (17-19), a. gastrica sinistra
ile a.lienalis’in ortak bir kök oluşturduğu (17-20) gözlendi.
Ayrıca incelenen merkeplerden 2 adedinde elde edilen
bulguların literatür verileri ile paralel olduğu a.
celiaca’dan ilk olarak a. lienalis’in ayrıldığı (16, 21, 22) a.
hepatica ile a. gastrica sinistra’nın da ortak bir kök
oluşturduğu (13, 16, 21-24) saptandı.
A. hepatica’nın literatürde belirtildiği gibi (4, 21, 25)
rr. pancreatici ile (12, 26) r. hepaticus’u verdiği ve a.
gastroduodenalis olarak devam ettiği (19), a.
gastroduodenalis’in a. gastroepiploica dextra ve a.
pancreaticoduodenalis cranialis’e ayrıldığı (27-32) tespit
edildi.
Geboes ve ark. (12) ile Shirai ve ark. (26)’nın belirttiği
gibi bu çalışmada da r. hepaticus’un porta hepatis’ten
hepar’a girdiği ve vena portae boyunca uzandığı, sağsol loblar ile orta kısma giden dallara bölündüğü
belirlendi.
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Lipshutz (24), Vandamme ve Bonte (33) ve Sahni ve
ark. (20) a. lienalis’in, a. celiaca’nın diğer iki dalı olan a.
hepatica ve a. gastrica sinistra’ya nazaran kalın bir dal
olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada elde edilen
verilerin literatüre uygun olduğu saptandı.
A. lienalis’in literatürde (10, 25, 34, 35) belirtildiği gibi
rr. pancreatici’yi verdiği tespit edildi. Craigie’nin (21)
bildirdiği gibi bu çalışmada da a. lienalis’in hilus lienis
boyunca lien’in extremitas dorsalis’inden extremitas
ventralis’ine geldiği, bu seyri sırasında da lien’e rr.
splenici’yi, midenin curvatura ventriculi major’una aa.
gastricae breves’i, omentum majus’a da rr. epiploici’yi
verdiği saptanmıştır.
Literatürde bildirilene benzer olarak (12, 14, 16, 21,
32) a. lienalis’in devamının a. gastroepiploica sinistra
adını aldığı, (12, 21) bu damarın da omentum majus
içerisinde midenin curvatura ventriculi major’u boyunca
sağa doğru yöneldiği ve a. gastroepiploica dextra ile
anastomozlaştığı saptandı. A. gastroepiploica sinistra’nın
omentum majus içerisinde seyrederken omentum
majus’a rr. epiploici’yi (8, 14), midenin curvatura
ventriculi major’u boyunca mideye aa. gastricae breves’i
(14, 36, 32) verdiği belirtilmiştir. Çalışmada elde edilen
bulguların literatüre uygun olduğu görüldü.
Sonuç olarak, yapılan bu çalışma ile merkepte
karaciğer ve dalağın vaskülarizasyonu hakkında bilgi
verilerek, literatürdeki boşluk doldurulmaya çalışılmıştır.
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