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Necdet Dursun*

Etudes anatoıniques sur I'artere prostatique et la vaseu-
larisation arterielle de la prostate ehez le emen

Resum.e: Dans ce travail, on a etudie le trajeı general el sa mmification
de l' artere prostatique clıez le chien ainsi que la vascularisation arthielle de sa
prostate. Pour cefaire, on a utilise 8 chiens males adııltes.

Chez le chien, la souree principale de sang de la prostate est I'artere pros-
tatique prenant son origine de l' ariere honteuse in/erne, au niveau du mııscle
etevateur de l' anus. Cependant la branche nomme mmus urethralis de l' artere
vesicale caudale et l' artere urithmle qui prend origine de l' artere honteuse interne
prenant part tl cette vascularisation.

On a constate que le rameau ureıhral (ramııs urethra!is ), branche de l' ar-
tere visicale caudale s' allongeait vers la partie uretre _entouree par la prostat,)
elle-meme, et que s'anastomosait avee l'zıne des branches de l'arlere prostatique.

Dans ce travail, on a constati, d'autre part, gue l'arleri rectale mıdia,
branche de l' artere prostatique, s' anastomosait avee l' arlere reetale craniale et
caudale, c'est pourqzıoi, ils existait, quoique indirectement, une relation eııtre
l' artere prostatique et les artres rectales mentİonees ci-dessus.

Özet: Bu çalışmada köpeğin a. prostatica' sının genel sc.yri ve dallanma
durumu ile prostata' sının arteriel vaskularizaS)'olııl incelendi. Bu çalışma için
ergin yaşta 8 adet erkek köpek kullanıldı.

Köpekte prostata'nın ana kan kaynağı, m. levator ani 'nin 'başlangıcı
yakınında, a. pudenda interna' dan çıkan a. prostatica' dır. Buıııınla beraber bu
vaskularizasyona a. vesicalis caudalis'in ramus urethralis adındaki kolu ile,

'" Do~'. Dr. A.Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Kürsüsü. Ankara-Türkiye.



5(,2 Necdet Dursun

a. pudenda interna' dan başlangıç alan a. uretlıralis de katılmaktadır. A. vesicalis
caudalis'in kolu olan ramus urethralis'in prostata ile, prostata tarafından sa-
rılmış olan urethra kesimine gittiği ve a. prostatica'nın bir kolu ile anastomose
olduğu saptanmıştır. Ayrıca a. pudenda interna'nın kolu olan a. uret!ıralis'in,
uretlıra üzerinde verdiği bir kolunun, a. prostatica'nın son kollarından biriJ"e
anastomose olduğu saptanmıştır.

Çalışmada bundan başka a. prostatica'nın kolu olan a. rectalis media'nın
a. rectalis cranialis ve a. rectalis caudalis' le anastomose olması nedeniyle, do-
laylı da olsa prostatik arterle adı geçen damarlar arasında bir ilişkinin olduğu
saptanmıştır.

Giriş

Köpeğin tek eklenti cinsiyet bezi olan prostata, rectum ile symphy-
sis pelvina arasında, c.ervix vesicae ile urethra'nın başlangıç kesimini
sarmış olan bir organdır. Özellikle hipertrofik durumlarında uriner
yolları fonksiyonel olarak yava~latması hatta durdurması şırurjienleri
olduğu kadar anatomistleri de yakından ilgilendirmiş ve günümüze
dek birçok araştırıcıya konu olmuştur.

Prostata her ne kadar iki ila sekiz aylığa kadar olan köpek yav-
rularında pozisyon bakımından pelvinal bir organ ise de, seksucl
olgunluktan sonra, büyümesiyle birlikte karın boşluğuna doğru tedri-
cen kayar ve nihayet on yaşından sonra tamamen abdominal bir or-
gan sayılır (5).

Çok zengin bir arteriel vaskularizasyona sahipolan prostata (I I),
a. iliaca interna'nın son iki kolundan biri olan ve pelvis organlarının
beslenmesini sağlayan a. pudenda interna (ı) ile bu damarın kolu
olan a. prostatica tarafından beslenmektcdir (I ı). Urethra'nın paI's
pelvina'sını besleyen ve aynı zamanda a. penis'in kolu olan a. ureth-
ralis a. bulbi penis ile anastomose olmaktadır (3) Prostata'nın cranial
kısmı ilc sidik kesesinin caudal kısmı a. urogenitalis'in cranial kolu
tarafından, prostata'nın caudal kısmı ilc urethra'nın pars pelvina
kesimi aynı damarın caudal kolu tarafından beslenmekte, caudal kol
aynı zamanda a. pudenda interna'nın urethral kollarıyla anastomose
olmaktadır (4). Prostata ilc urethra'nın pars pelvina kesiminin ekstrin-
sik kanı umbilical ve uI'ogcnital arterlerden, intI'insik kanı ise prostatik
ve urethral arterlerden gelmekte, urogenital arter a. prostaticovesicalis
ve a. prostaticourethralis diye iki kola ayrılmakta, bölge vaskularizas-
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yonuna ayrıca a. pudenda interna'nın değişik kolları, a. iliaca externa,
a. epigastrica caudalis veya truncus pudendoepigastricus ve de he-
morroidal arterlerden gelen kollar da katılmaktadır (7).

İnsanda olduğu gibi (2) a. urogenitalis'ten başlangıç alan pros-
tatik damarla hemorroidal damarlar arasında anastomosis'ler bulun-
maktadır (4, 7).

Bu çalışmada amaç a. prostatica'nın köpekteki seyrini ve dallan-
lanma durumunu incelemek, aynı zamanda prostata'nın vaskulari-
zasyonuna katılan damarları ve bu damarlar arasındaki anastomosis
durumunu saptamaktır.

Materyal ve Metot

Bu çalışmada erişkin 8 adet erkek köpek kullanıldı. Bununla-
beraber öğrenci uygulamalarında kullanılan ancak tarafımızdan
dikkatle diseke edilen piyeslerden de yararlanıldı.

Teknik hem pratik oluşu hem de günümüzde son derece başarılı
sonuçlar vermesi nedeniyle tabii kauçuğun amonyaklı solusyonu ya
da latex denilen plastik maddenin damar içine enjeksiyonuna dayan-
maktadır. Kongo kırmızısı ile renklendirilmiş plastik maddenin
enjeksiyonu, a. mesenterica caudalis ve a. pudenda interna yoluyla
gerçekleştirildi. Bunun için adı geçen damarlann başlangıç deliklerine,
çaplarına uygun plastik borular yerleştirildi ve yerlerinde tesbiti
sağlandı. Enjeksiyonun sona ermesinden sonra plastik maddenin tes-
biti amacıyla, piyesler i /4 oranında sulandırılmış asetik asit içinde
birgün süreyle bekletildi.

Damarların ince diseksiyonu stereomikroskop (Veb Carl Zeiss,
SM, XX) altında gerçekleştirildi. Aydınlatıcı qlarak da soğuk ışık
veren Yamada Shadowlas Lamp Co., LTD. 'nin skylus Pallas markalı
dört reflektörlü lambalanndan yararlanıldı.

Bulgular

Köpektc prostata'nın vaskularizasyonunu temin eden ana arter
a. prostatica ise de, hem adı geçen damara orijin teşkil etmesi hem de
prostata'nın beslenmesine dolaylı olarak katılan damarlara başlangıç
vermesi nedeniyle a. pudenda interna ve kollarııu ele almak kaçınıl-
maz olmuştur.
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Köpektc cavum pdvis içindeki organların ana' kan kaynağı olan
a. pudenda interna, m. levator ani'nin başlangıcı yakınında a. pros-
tatica'yı verdikten sonra caudoventral bir seyir takipeder, prostata'nın
caudodorsali düzeyinde a. urethralis'i verir. Daha sonra a. perinealis
ventralis ve a. pcnis diye iki kola ayrılarak sona erer.

Köpektc a. prostatica cavum pelvis'in uzunluğunun ortalarında
ya da m. levator ani' nin başlangıcı yakınında, ventrale dönük geniş bir
açıyla a. pudanda interna'dan çıkar.

A. prostatica (Şekil: ı /2) orijininden sonra caudoventrale doğru
seyreder, takriben rectum'un genişliği ortasında, nisbeten craniovcnt-
rale yönelik olan a. ductus deferentis'i verir, damarın kendisi yoluna
devam eder, nihayet prostata ile urethra'nın sınırına yakın bir yerinde
de a. rectalis media'yı verdikten sonra, özellikle prostata ilc ureth-
ra'ya giden kollara ayrılarak sona erer.

A. prostatica gerek a. ductus deferentis ile a. rectalis media ara-
sındaki seyri sırasında, gerekse a. rectalis media'yı verdikten sonraki
kesiminden özellikle prostata'ya giden zayıf yanal kollar da verir,

A. ductus deferentis (Şekil: 1/6): A. prostatica'dan orijin aldık-
tan sonra cranioventrale doğ~u seyreder. Damar başlangıcından he-
men sonra bir kol verir. Bu kol a. prostatica'nın prostata için verdiği
isimsiz bir koluyla birleşir.

A. ductus deferentis yukarıda bildirilen kolu verdikten biraz
sonra prostata ile vesica urinaria arasındaki sınır bölgesinde, a. vc.
sicalis caudalis'i verir. A. ductus defcrentis'in a. vesicalis caudalis'i
verdikten sonraki deva.mı ön~c ventrale sonra da ventrocaudale dogru
ductus deferens'le birlikte seyreder.

A. vesicalis caudalis (Şekil:ı /7): Bu damar prostata ile vesica
urinaria arasındaki sınır bölgesinde, a. ductu s deferentis'ten ayrılan
orta kalınlıkta bir damardır. Craniale doğru seyirli olan bu damar,
başlangıcından hemen sonra biri ureter'e doğru giden ramus urete-
ricus'u, diğeri başlangıçta collum vcsicac üzerine seyreden, daha ileri-
de de urethra'ya varan ramus urethralis diye iki kol verir. A. vesicalis
caudalis ramus uretericus ve ramus urethralis'i verdikten sonra, ken-
disi cranioventrale doğru gider, önce cervix vesicae, sonra da corpus
vesicae'nin lateral kesimlerini besleyen kollara ayrılarak sona erer.
Bu kollar. a. umbilicalis'in kolu olan a. vesica1İs cranialis'in kolları
ile anastomose olurlar.
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Ramus uretericus (Şekil: i 18): A. vesicalis caudalis'in başlan-
gıcının yaklaşık 2 sm ventralinden çıkan zayıf bir damardır. Orijinin ..
den sonra cranioventra1e doğru, ureter'e vardıktan sonra da ureter'in
dorsal kenarında olduğu halde ureter boyunca craniale doğru seyreden
bu ince kol, a. renalis'in ureter için verdiği ramus uretericus'u ilc
anastomose olur.

Ramus urethraIis (Şekil: i Lg): Ramus ureterieus'un a. vesicalis
caudalis'ten ayrıldığı yerin hemen üzerinde, a. vesicaIis eaudalis'ten
caudal yönde ayrılan bir koldur. Özellikle prostata tarafından sarılmış
olan urethra kesimine ve de prostata'ya çok ince birkaç kol verir.
Prostata'ya özgü küçük kolları, a. prostatiea nın prostata için verdiği
kollarla anastomose olurlar.

A. reetalis media (Şekil: i 110): Bu damar prostata'mn eaudal
kenarında, başka bir deyişle prostata ile urethra sınırında a. prosta-
tiea'dan çıkan genellikle tek, çok ender olmak kaydıyla da (sadece
iki vak'ada) çift olan bir damardır. Orijininden itibaren caudodorsal
bir seyirle rectum'a yönelen a. rectalis media reetum üzerinde biri
caudodorsaIe diğeri craniodorsale yönelen iki kola ayrılır. Bu kol-
lardan birincisi yani caudodorsale yönelen kolu daha ince olup, a.
perinealis ventralis'in a. reetalis caudalis adındaki kolunun craniale
doğru seyirle olan kolu ile anastomose olur. A. reetalis media'nın cra-
niodorsale yönelen ve birinci kola nazaran biraz daha kalın olan diğer
kolu ise amesenterica eaudalis'in kolu olan, aynı zamanda rectum'un
ilgili tarafında ventrale seyirle olan a. rectalis cranialis adındaki kolu
ile anastomose olur.

A. urethralis (Şekil: 1/3): Bu damar, a. perinealis ventralis'in
orijininden önce, a. pudenda interna'dan ayrılan ince bir damardır.
Başlangıcından sonra cranioventral bir seyirle urethraYa yönelen,j,
a. urethralis, urethra üzerinde son derece ince iki kola ayrılır. A.'
urethralis'in craniale doğru seyreden kolu a. prostatica'nın urethra
için verdiği bir kolla anastomose olur. A. urethralis'in eaudale yönelik
kolu ise a. bulbi penis'e doğru seyreder.

A. perincalis ventralis (Şekil: 1/4): A. pudenda interna'nın son
kollarından biri olup, rectum'un son kesimi üzerinde, adı geçen da-
mardan caudale yönelik olarak çıkar.

A. pcrinealis ventralis orijininden birkaç santimetre sonra, genel-
likle m. sphincter ani externus'un ön kenan yakınında, a. reetalis
caudalis'i verir ve kendisi kas ve yağ kitlesi için birkaç kol verdiği pe-
rineal bölgeye yönelir.
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A. rectalis caudalis a. perincalis ventralis'ten ayrıldıktan sonra,
rectum üzerinde caudodorsal bir seyirle gider. Başlangıçta özellikle
rectum'un son kesimini besleyen birkaç kol verir. Bununla beraber cra-
niale seyirli olan kollarından biri, rectum'un lateral yüzü üzerinde,
a. rectalis media'nın aynı bölgeye kadar uzanmış olan koluyla anas-
tomose olur.

A. penis (Şekil: 1/5): A. pudenda interna'nın son iki kolundan
biri olup, yönü ve kalınlığı itibariyle adı geçen damarın devamı du-
rumundadır. Radix penis düzeyinde a. bul bi penis'i, özellikle penis'in
cavernos dokusu için de a, profunda penis'i verdikten sonra, a. dor-
salis penis adıyla penis'in dorsal yüzünde seyreder.

A. bulbi penis a. penis'ten ayrıldıktan sonra craniale yönelik bir
kol verir. Bu kol, a. urethralis'in urethra üzerinde caudale yönelen
koluna doğru seyreder.

Tartışma

Hodson (7) prostata ve pelvis urethra kesiminin ekstrinsik ve
instrinsik kanının umbilical, urogenital, prostatik ve urethral damar-
larla sağlandığını, ancak bölge vaskularizasyonuna a. pudenda in-
terna'nın değişik kollarından, a. iliaca externa'dan, a. epigastrica cau-
dalis veya truncus pudendoepigastricus'tan hatta hemorroidal ar-
terlerden gelen kolların da katıldığını bildirmektedir. çalışmamızda
prostata'nın ana kan kaynağının a. prostatica ile bu damardan ayrı-
lan kollar olduğu, bununla beraber somut olarak a. urethralis'in,
. hatta a. rcctalis media'nın a. rectalis cranialis ve a. rectalis caudalis'le
. \{)lan anastomosis'leri nedeniyle dolaylı da olsa adı geçen damarların
da bu vaskularizasyona katıldıkları saptanmıştır. Ayrıca (6) a. duetus
defcrentis'in a. vesicalis cranialis'in kolu olduğunu bildirmesine kar-
şın, çalışmamızda adı geçen damarın a. prostatica'nın bir kolu olduğu,
hatta başlangıcı yakınında verdiği a. vesicalis caudalis aracılığıyla
prostata'nın beslenmesine katıldığı saptanmıştır.

Miller ve arkadaşları (8) a. vesicalis caudalis'in, a. urogenitalis'in
cranial kollarından biri olduğunu, cranialde a. umbilicalis'in kolu
olan a. vesicalis cranialis'le anatomose olduğunu, (6) ise a. uroge~i-
talis'in a. urethralis, a. prostatica ve a. deferentialis'i verdikten sonraki
devamının a. vesicalis adını aldığını ve hemen a. vesicalis cranialis
ve a. vesicalis caudalis diye ikiye ayrıldığını bildirmektedirler. Oysa
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çalışmamızda a. vesicalis eaudalis'in a. duetus deferenfis'ten ayrıldığı,
hatta eaudale yönelik ram us urethralis adındaki koluyla hem pros-
tata hem de prostata tarafından sarılmış urethra kesiminin beslen-
mesine katıldığı ve de a. prostatica'dan ayrılan bir koBa anastomose
olduğu, a. vesiealis eaudalis'in devam eden kolunun ise (8) in bildir-
dirdiği verilere uygun olarak a. vesiealis erania1is'le anastomose ol-
duğu saptanmıştır.

Getty (3) nin a.penis'ten başlangıç alıp urethra ve pelvis urethra
kesimlerini beslediğini, (6) nın ise a. vesicalis eranialis'ten ayrıldığını
vurguladığı a.urethralis'in, çalışmamızda a.pudenda interna'dan ori-
jin aldığı ve urethra düzeyinde verdiği eraniale seyide bir kolunun da
a.prostatiea'nın son kollarından biriyle anastomose olduğu saptanmış
aynı damarın eaudal kolunun (7) ve (ı ı) tarafindan bildirilen a.bul-
bi penis'le olan anastomosis'i ise saptanamamıştır.

Cleg(2)in insanda (4) ve (7) nin de köpekte bildirildiği gibi, ça-
lışmamızda da a.prostatiea'dan ayrılan a.reetalis media'mn a.reeta-
lis caudalis'le, yine aynı damarın (IO) tarafindan bildirildiği şekilde
a.vesiealis eaudalis'le olan anastomosis'i saptanmıştır.

Sonuç olarak köpekte prostata'nın ana besleyici damarının a.
prostatica olduğu, bununla beraber a.un.thralis, ve a.vesiealis eauda-
lis'in ram us urethralis adındaki kolunun da bu vaskularizasyona katıl-
tıldığı, ayrıca a.rcetalis mcdia'nın a.reetalis eranialis ve a.reetalis
eaudalis'le olan anastomosis'leri sayesinde prostatik damarlarla ree-
un besleyici damarları arasında dolaylı bir sirkulasyonun varlığı sap-
tanmıştır.
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Şekil i. Köpekte prostala'nın vaskularizasyonuna kalılan damarı ar-sağ yandan görünüş
(tes vaisseaux assurcs la vaseularisation de la proslata ehez le elıien-vue laıerale droi!. A-
Reetum, B- Vcsiea urinarİa, C- Prostata, E- Duetus deferens, F- Ureler (-A. pudenda İn-
tema, 2-A. prostaıiea, 3-A. urethralis, 4-A. perinealis ventralis, S-A. penis, 6-A. duetus de-
ferentis, 7-A. vcsiealis eaudalis, B-Ramus ureterieus, 9- Ramus ureıhralis, 10- A. reetalis
medİa, ((- A. profunda penis, 12- A. bulbi penis, 13- A. darsalis penis, 14- reetalis eau-

dalis, 15- A. reelalis eranialis.
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