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KOBAYDA (CAVIA PORCELLUS) ARTERIA
MESENTERICA CRANIALıs'iN ÇıKıŞ, SEyiR VE DAGILIŞI

Ahmet Çakır*

The orijin, route and distribution of cranial mesenteric artery in guinea pig
(cavia porceIlus)

Summary: Latex filled cranial mesenteric arteries of 21 guinea pigs (12
male and 9 female), obtainedfrom Hıfzıssıhha Institute Serum Farm, were ex-
amined by macro-anatomical and subgross methods. Cranial mesenteric artery
was found originate together with celiac artery from the aorta as celiacomesen-
teric trunk in 19 of 21 guinea pigs examined. In the remaining two guinea pigs,
celiac artery and cranial mesenteric artery were noticed to originate indepen-
dently from the aorta. Initially, caudal pancreaticoduodenal artery and later
middle colic artery originated from cranial mesenteric artery in all except one
guinea pig examined. The numbers of jejunal branches originated from cranial
mesenteric artery and directed to jejunum were found to be 6-7, whereas, the
numbers of jejunal arteries originated from jejunal trunk were found to be 6-8.
Appendicular artery that vascularizes vermiform process, was found to origi-
nate from the cranial mesenteric artery at the level of jejunal trunk. On the oth-
er hand, it was noticed that the ileocolic artery was terminated in three branch-
es and among them ileal artery vascularizes ileum, cecal artery vascularizes
cecum and colic branch vascularizes the ftrst parts of ascending colon.

Özet: Hıfzıssıhha Enstitüsü Serum Çiftliği'nden temin edilen 21 adet ko-
bayda (12 erkek, 9 dişi) latex ile doldurulan arteria mesenterica cranialis mac-
ro-anatomik ve subgros olarak incelendi. Kobayların 19'unda arteria mesenteri-
ca cranialis'in aorta'dan arteria celiaca ile birlikte truncus celiacomesentericus
şeklinde çıktığı gözlendi. ikisinde ise arteria celiaca ve arteria mesenterica cra-
nialis'in aorta'dan ayrı ayrı orijin aldığı görüldü. Arteria mesenterica cranial-
is'in, incelenen kobayların biri hariç tümünde ilk olarak arteria pancreaticodu-
odenalis caudalis'i, daha sonra da arteria colica media'yı verdiği gözlendi.
Arteria mesenterica cranialis'ten ayrılan ve jejunum'a giden rami jejunalis'in
sayısı 6-7 adet, truncus jejunalis'ten ayrılan arteriae jejunalis'in sayısı da 6-8
adet olarak bulundu. Appendix vermiformis'i vaskularize eden arteria appendi-
cularis'in truncus jejunalis düzeyinde arteria mesenterica cranialis'ten ayrıldığı
görüldü. Arteria ileocolica 'nın üç kola ayrılarak sonlandığı, bunlardan arteria
ilei'nin ileum 'u, arteria cecalis 'in cecum 'u, ram us colicus 'un da colon as-
cendes' in başlangıcını vaskularize ettiği saptandı.

Giriş

Arteria mesenterica cranialis, arteria celia-
ca' nın gerisinde ikinci vertebra lumbalis düze-
yinde aorta abdominalis'in ventral duvarından
tek bir damar olarak ayrılır (5, 9, i i, i8, 19).
Favre (I O) bu damarın arteria celiaca ile birlikte
ortak bir kök oluşturarak aorta'dan truncus celi-
aco mesentericus şeklinde çıktığını bildirmiştir.
Çıkış bölgesi birinci vertebra lumbalis düzeyin-
de de olabilir (I, 17). Aorta abdominalis 'ten ay-
rılan damarların en büyüğüdür (14) ve seyri ca-
udoventral' e doğrudur (12, 25). Embriyolojik
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gelişme sırasında bağırsakların, etrafında dön-
düğü bir eksen karakteri gösterir (22). Oldukça
kompleks bir yapıya sahip olan arteria mesente-
rica cranialis, verdiği kollarla duodenum'un
başlangıcı ve colon'un son kısmı hariç diğer
bütün bağırsak bölümlerini vaskularize eder (7,
8, 2 I). Arteria pancreaticoduodenalis caudalis
aracılığıyla, pancreas'a da kollar gönderir (3,5,
20).

Arteria mesenterica cranialis ilk kololarak
arteria colica media'yı verir (10,25). Bu damar
verdiği koHarla kolon ascendens'in son kısmını
(i), calan transversum ve calon descendens' in
cranial yarımını vaskularize eder (lO, 24).
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Arteria pancreaticoduodenalis caudalis ar-
teria mesenterica cranialis'in caudal'inden (8),
arteria colica media ile aynı seviyede veya onun
biraz distal'inde ikinci kololarak çıkar (S, ıo,
IS). Arteria pancreaticoduodenalis caudalis'ten
ayrılan tali damarlar pancreas ve duodenum'u
vascularize eder (13, 16, 18).

Colon ascendens'i (24) ve colon transver-
sum'un bir bölümünü besleyen arteria colica
dextra (i), arteria mesen terica cranialis'ten tek
başına veya arteria colica media ile birlikte
çıkar (12).

Jejunum, sayıları 2-4 arasında değişen
rami jejunalis, (I,ıo) ve truncus jejunalis'ten
ayrılan arteriae jejunalis tarafından vaskularize
edilir (IS). Arteriae jejunalis birbirleriyle anas-
tomozlaşır (2) ve sayıları i0-12 (i O)ve 20 adet-
tir (4).

Arteria mesenterica cranialis' in iki ana ko-
lundan biri olan arteria ileocolica (6) ise arteria
appendicularis, arteria ilei, arteria cecalis ve
ramus colicus vasıtasıyla appendix vermifor-
mis, ileum, cecum ve colon ascendens'i vasku-
larize eder (I, 10, 20).

Bu çalışma son zamanlarda laboratuvar
hayvanları üzerinde artarak devam eden araştır-
malara katkıda bulunmak ve varyasyon göste-
ren, bağırsakların ana damarı arteria mesenteri-
ca cranialis' i ayrıntılı olarak incelemek
amacıyla yapılıruştır.

Materyal ve Metot

Araştırmada Hıfzıssıhha Enstitüsü Serum
Çiftliği'nden temin edilen ve ortalama ağırlıkla-
rı 60S gr olan 21 adet (12 erkek, 9 dişi) kobay
kullanıldı.

Arteria mesenterica cranialis ve kollarının
çıkış, seyir ve anastomozlarını görebilmek için
damarlar latex ile dolduruldu. Bu iş için hayvan
ether (CıHs-O-CıHs-peroksitsiz-Merck) inha-
lasyonu ile anestezi ye alınarak stemum kaldırıl-
dı ve kalp ortaya çıkarıldı. Kanın pıhtılaşmasını
önlemek için çalışır durumdaki kalbin ventricu-
lus sinister'inden 2 cc sodyum sitrat
(C6HsNa307.2HıO) enjekte edildi. Kalp,
apex'inden kesilerek dolaşımdaki kanı n boşal-
ması sağlandı. Aorta'ya takılan plastik sonda ve
enjektör vasıtasıyla %0,9'luk serum fizyolojik
verilerek damarlar yıkandı. Stemum kaldırılır-
ken kesilen arteria intercostalis'lerden, latex ve-
rilmesi sırasında olabilecek sızıntıyı önlemek
amacıyla hemostatik pensler kullanıldı. Daha
sonra enjektörle damarlara latex verildi. Bir gün
süreyle soğuk suda bekletilen hayvanlar

A. ÇAKIR

% iO'luk forınaldehit solusyonuna bırakıldı. Bir
hafta sonra diseksiyon yapılarak damarlar ince-
lendi.

Çalışmada damar çapları histolojik kesitler
alınarak ölçüldü. Bunun için damarların çıkış
bölgelerinden alınan transversal kesitler
% iO'luk forınaldehit içinde tespit edildi. Para-
finde bloklandı. Yedi mikron kalınlığında kesi-
lerek haematoxylen eosin ile boyandı. Daha
sonra mikrometrik okülerli mikroskopta damar-
ların çap ölçümü yapıldı.

Bu çalışmada Anatomi Anabilim Dalında
her zaman kullanılan aletlerin yanında plasik
sonda ve enjektör, cam mezür, porselen kase,
erlenmayer, terazi ve ışık mikroskobundan da
yararlanıldı. Anatomik terimlerde birlik sağla-
mak amacıyla i983 yılında yayınlanan Nomina
Anatomica Veterinaria (23) kullanıldı.

Bulgular

Kobayın arteria mesenterica cranialis' i
üzerinde yapılan çalışmada aşağıdaki bulgular
elde edilmiştir. Arteria mesenterica cranialis'in
(Şekil l/d, 2/c, 3/a) araştırmada kullanılan 21
adet kobaydan 19'unda son vertebra thoracalis
veya birinci vertebra lumbalis düzeyinde aorta
abdominalis'in (Şekil 1-2/a) ventral'inden arte-
ria celiaca (Şekil lIc, 2/b) ile ortak bir kök oluş-
turarak truncus celiacomesentericus şeklinde
çıktığı gözlenmiştir (Şekil l/b). İki kobayda ise
arteria celiaca ve arteria mesenterica crania-
lis' in direkt olarak aorta' dan çıktığı görülmüş-
tür. Truncus celiacomesentericus aorta'dan hia-
rus aorticus içinde veya onun 3-4 mm
gerisinden orijin alır. Bu bölgede aorta ortalama
2.S mm, truncus celiacomesentericus ise 2.2
mm çapındadır. Ancak aorta, truncus celiaco-
mesenJericus'u verdikten kısa bir süre sonra be-
lirgin bir şekilde incelir.

Truncus celiacomesentericus yaklaşık i
cm'lik seyirden sonra ön kenarından arteria ce-
Iiaca'yı verir. Arteria mesenterica cranialis ise
truncus celiacomesentericus'un devaıru duru-
mundadır. Bu bölgede arteria celiaca ortalama
1.6 mm, arteria mesenterica cranialis ise 2 mm
çapındadır.

Arteria mesenterica cranialis sırasıyla aşa-
ğıdaki kolları verir.

Arteria pancreaticoduodenalis caudalis
(Şekil I/e, 2/d): Arteria celiaca ayrıldıktan yak-
laşık 4 mm sonra arteria mesenterica crania-
lis'in ön kenarından ilk kololarak çıkar. Oriji-
nindeki kalınlığı ortalama LI mm' dir. Arteria
pancreaticoduodenalis caudalis yaklaşık 5
mm'lik bir seyirden sonra ramus dexter ve



KüBA YDA ARTERIA MESENTERICA CRANIALS'lN ÇıKıŞ, SEYİR VE DAGILIŞI 185

ramus sinister'e ayrılır. Pancreas'a küçük kollar
vererek ilerleyen, ramus dexter, cranial ve cau-
dal iki ince damara ayrılır. Bunlardan cranial
olanı arteria hepatica'nın arteria pancreaticodu-
odenalis cranialis'i ile caudal olanı ise ramus si-
nister'in caudal kolu ile anastomozlaşır. Ramus
sinister de duodenum ascendens'in ortası yakı-
nında ramus dexter gibi cranial ve caudal iki
kola ayrılır. Cranial kol ilk ramus jejunalis'in
bir kolu ile caudal kol ise ramus dexter' in cau-
dal kolu ile anastomozlaşır. Arteria pancreatico-
duodenalis caudalis verdiği bu kollar ve bunlar-
dan ayrılan daha ince damarlarla pancreas' ın
bir bölümünü ve duodenum'un son kısmını vas-
kularize eder.

Arteria colica media (Şekil lif, 2/e): Arte-
ria pancreaticoduodenalis caudalis' in çıkışından
yaklaşık 7 mm sonra arteria mesenterica crania-
lis'in caudal kenarından ikinci kololarak ayrı-
lır. Bir kobayda arteria colica media'nın arteria

a

Şekil i. Kobayda truncus celiacomesentericus'un
aoeta'dan çıkışının soltaraftan görünüşü.

Figure ı. Left hand sided appearance of the origins of
celiac artery and cranial mesenteric artery from the aoeta

in guinea pig.
a. Aoeta abdominalis b. Truncus celiacomcsentericus c.
Aeteria celiaca d.Aeteria mesenterica cranialis d. Aetecia
pancreaticoduodenalis caudalis e. Arteria colica media.

mesenterica cranialis'ten ilk kololarak çıktığı
görülmüştür. Damarın çapı ortalama i mm' dir.
Bir süre yol aldıktan sonra biri daha ince ramus
cranialis, diğeri daha kalın ve ana damarın de-
vamı durumundaki ramus cranialis'e ayrılır.
Ramus cranialis, colon transversum ve colon as-
cendens'in son bölümünün mesenterium sınırı
boyunca bu bölgelere çok sayıda kollar vererek
ilerer ve sonuçta arteria colica dextra'nın ramus
distalis'i ile anastomozlaşır. Ramus caudalis ise
mesenterium içinde colon descendens'e 4-5 mm
uzaklıkta ona kollar vererek caudal' e doğru iler-
ler ve arteria mesenterica caudalis'ten gelen ar-
teria colica sinistra ile anastomozlaşır. Arteria
colica media colon ascendens'in son bölümünü,
colon transversum'u ve colon descendens'in
başlangıcını vaskularize eder.

Arteria colica dextra (Şekil 31e): Bu damar
arteria mesenterica cranialis'ten, arteria colica
media ayrılctıktan yaklaşık 8 mm sonra ilk

Şekil 2. Kobayda artecia celiaca ve artecia mesenterica
cranialis'in aoeta'dan çıkışının soltaraftan görünüşü.
Figure I. Left hand sided appearance of the origins of

celiac artery and cranial mesenteric artery from the aoeta
in guinea pig.

a. Aoeta abdominalis b. Artecia celiaca c. Aetecia
mesentccica cranialis d. Aeteria pancreaticoduodenalis

caudalis e. Aeteria colica media.
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ramus jejunalis ile hemen hemen aynı seviyede
ancak onun aksi istikametinden çıkar. Orjinin-
deki çapı ortalama 1.ı mm' dir. Arteria colica
dextra kısa bir seyirden sonra eşit kalınlıktaki
ramus proximalis ve ramus distalis olmak üzere
iki kola ayrılır. Ramus proximalis, colon ascen-
dens'te arteria ileocolica'dan gelen ramus coli-
cus ile ramus distalis ise arteria colica medianın
ramus cranialis'i ile anastomozlaşır. Arteria co-
lica dextra kollarıyla colon ascendens'in büyük
bir bölümünü vaskularize eder.

Truncus jejunalis (Şekil 3/d): Bu damardan
daha önce arteria mesenterica cranialis'in ön
kenarından ayrılan sayıları 6-7 adet arasında de-
ğişen damarlar (Rarnİ jejunales) bulunur. Birin-
cisi daha kalın olan ve ortalama 0.9 mm çapın-
daki rarnİ jejunales (Şekil 3/b) jejunum'un
duodenum'dan sonraki büyük bir bölümünü
vaskularize eder. İlk ramus jejunalis'in bir kolu
arteria pancreaticoduodenalis caudalis'in ramus

A. ÇAKIR

sinister' i ile anastomozlaşır. Mesenterium için-
de jejunum'a doğru ilerleyerek 2-3 defa bölü-
nen herbir ramus jejunalis'in kollan aralarında
anastomozlaşarak ağ tarzında jejunal bir kemer
oluştururlar.

Son ramus jejunalis'in 2-3 mm altında ar-
teria mesenterica cranialis'ten ayrılan ve 1.3
mm çapında olan truncus jejunalis çok kısa bir
seyirden sonra arteria jejunales' i verir (Şekil 3/
e). Sayıları 6-8 adet olan bu damarlar jeju-
num'un ileum'a yakın olan bölümünü vaskula-
rize eder. Son arteria jejunalis, arteria ileocoli-
ca' dan ayrılan arteria ilei ile anastomozlaşır.
İncelenen kobayların ikisinde truncus jejuna-
lis' e rastlanamamıştır.

Arteria appendicularis (Şekil 3/[): Truncus
jejunalis ile aynı seviyede veya onun biraz üs-
tünde arteria mesenterica cranialis'ten orijin
alır. Çapı ortalama 0.7 mm'dir. İncelenen ko-
bayların üçünde arteria ileocolica'nın başlangı-

Şekil 3. Kobayda arteria mesenterica cranialis'ten aynlan
damarların sol taraftan görünüşü.

Figure 3. Left hand sided appcarance of blood vessels
originated from the cranial mesenteric artery in guinea pig.

a. Arteria mesenterica cranialis b. Rami jejunales
c. Arteria colica dextra d. Truncus jejunalis
e. Arteriae jejunalcs f. Arteria appendicularis

g. Arteria ileocolica h. Ramus cecalis ı. Arteria eecalis
i. Ramus colicus k. Arteria ilei.
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Şekil 4. Kobayda arteria mesenterica cranialis ile verdiği
koııarın şcmatik olarak görünüşü.

Figure 4. Diagrammatic appearance of eranial mesenterie
artery and its branches in guinea pig.

cından çıktığı görülmüştür. Damar yaklaşık 3-4
mm'lik bir seyirden sonra iki kola ayrılır. Kol-
lardan biri appendix vermiformis'e gider ve
orada çok sayıda ince damarlar vererek bu olu-
şumu vaskularize eder, Diğer kol ise cecum'a
doğru yol alıp onun corpus'una ince kollar ver-
dikten sonra arteria cecalis'in birkolu ile anasto-
mozlaşır. Bir olguda arteria appendicularis'in
biraz üzerinde yine appendix vermiformis'e
giden ince bir damara rastlanmıştır.

Arteria ileocolica (Arteria ileocecocolica)
(Şekil 3/g): Bu damar arteria mesenterica crani-
alis'in truncus jcjunalis'i verdikten sonraki de-
vamı görünümündedir. Ortalama 1.5 mm çapın-
daki arteria ileocolica 2 cm'lik seyri sırasında
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cecum'a 2-3 adet ramus ceca1is (Şekil 3/h) ve-
rerek ilerler ve üç kola ayrılarak sonlanır. Bu
damarlardan arteria ilei (Şekil 3/k) ortalama 0.5
mm, arteria cecalis (Şekil 3/ı) 0.9 mm, ramus
colicus (Şekil 3/i) ise i mm çapındadır. Bu bul-
gulardan farklı olarak arteria ilei'nin araştırma-
da kullanılan kobayların üçünde arteria ileocoli-
ca' dan, ikisinde ise ramus colicus'un hemen
~aşlangıcından köken aldığı görülmüştür.
I1eum'u vaskularize eden arteria ilei, truncus je-
junalis'ten gelen son arteriajejunalis ile anasto-
mozlaşır. Arteria cecalis verdiği kollarla apex'i
de dahilolmak üzere hemen hemen bütün
cecum'u vaskularize eder. Ramus colicus ise
cecum'a da oldukça kalın bir damar vererek li-
gamentum cecocolicum içinde ilerler ve kolla-
nyla colon ascendes'in başlangıcını vaskularize
eder. Damarın devamı arteria colica dextra'nın
ramus proximalis'i ile anastomozlaşır.

Adı geçen damarlardan başka seyri sırasın-
da arteria mesenterica cranialis'ten ayrılan çok
sayıdaki ince damar bulundukları yerdeki bağ ır-
sak bölümlerinin vaskularizasyonuna katılır.

Tartişma ve Sonuç

Kobayda arteria mesenterica cranialis'in
aorta' dan arteria celiaca ile birleşerek ortak bir
kökle truncus celiacomesentericus olarak çıktı-
ğı bildirilmektedir (lO). Araştırmada kullanılan
kobaylarda aynı bulgu elde edilmekle birlikte
iki hayvanda arteria celiaca ve arteria mesente-
rica cranialis'in aorta'dan ayrı ayrı çıktığı gö-
rülmüştür.

Arteria colica media'nın arteria mesenteri-
ca cranialis'ten ilk kololarak çıktığı (lO, 25),
bu damarın bazen arteria ileocolica' dan da çıka-
bileceği belirtilmektedir. Bazı araştırıcılar (4,
15) arteria colica medianın sık sık çift olarak
bulunabileceğini, Mc Clure ve ark. (20) ise arte-
ria colica media ve arteria colica dextra'nın ar-
teria mesenterica cranialis'ten ortak bir kökle
çıktıklarını bildirmiştir. Yapılan çalışmada lite-
ratüre (14, 20) uygun olarak arteria mesenterica
cranialis'in ilk kolunun arteria pancreaticoduo-
denalis caudalis olduğu, arteria colica
media'nın ise arteria mesenterica cranialis'ten
ikinci damar olarak tek başına ayrıldığı görül-
müştür. Ayrıca bir kobayda arteria colica
media'nın ilk kololduğu saptanmıştır.

Arteria colica dextra'nın kobayda arteria
mesenterica cranialis'ten son arteria jejunalis
düzeyinde tek başına çıktığı belirtilmiştir (lO).
Hebel ve Stromberg (lS) ratta arteria colica
dextra'nın colon ascendens'e gittiğini ve kolla-
rının arteriae jejunales ile anastomozlaştığını
bildirmiştir. İncelenen kobaylarda arteria colica

dextra'nın ilk ramus jejunalis düzeyinde arteria
mesenterica cranialis 'ten çıktığı, colon ascen-
dens'in büyük bir bölümünü vaskularize ettiği
ve kollarının da arteriae jejunales ile değil, arte-
ria colica media ve ramus colicus ile anasto-
mozlaştığı görülmüştür.

Kobay ve tavşanda truncus jejunalis'ten
daha üstte arteria mesenterica cranialis'ten ayrı-
lan sayıları 2-4 arasında değişen rami jejunales
adındaki damarların bulunduğu (1, ıo), truncus
jejunalis'in ise arteria ileocolica ile aynı çapta
olup kobayda ıo-12 adet (10), tavşanda 15-20
adet (1, 4) arteriae jejunales verdiği ve bu da-
marların jejunum'un büyük bir bölümü ile
ileum'un başlangıcını vaskularize ettiği belirtil-
mektedir (15). Çalışmada rami jejunales'in sayı-
sı 6-7, truncus jejunalis'ten ayrılan arteriae jeju-
nales' in sayısı da 6-8 adet arasında
bulunmuştur. Arteria ileocolica' dan daha ince
olan truncus jejunalis'in çok kısa bir seyirden
şonra ilk arteria jejunalis'i verdiği gözlenmiştir.
iki kobayda ise truncus jejunalis bulunamamış-
tır.

Favre (lO) kobayda arteria appendicula-
ris'in arteria ileocolica'dan ramus colicus ile
aynı düzeyde çıktığını bildirmiştir. Araştırmada
arteria appendicularis'in truncus jejunalis ile
aynı seviyede veya onun biraz üstünde arteria
mesenterica cranialis'ten çıktığı, ancak üç ko-
bayda arteria ileocolica'nın başlangıcından ori-
jin aldığı saptanmıştır.

Arteria ileocolica'nın ramus colicus ve ar-
teria appendicularis' i verdikten sonra arteria ilei
ve arteria cecalis'e ayrılarak sonlandığı belirtil-
miştir (10). Yapılan incelemede arteria ileocoli-
ca'nın truncus jejunalis ayrıldıktan sonra arteria
mesenterica cranialis'in devamı niteliğinde ol-
duğu ve damarın bir süre yol aldıktan sonra ar-
teria ilei, arteria cecalis ve ramus colicus'a ayrı-
larak sonlandığı gözlenmiştir. Arteria ilei' nin üç
kobayda arteria ileocolica'dan, iki kobayda ise
ramus colicus'tan orijin aldığı görülmüştür.

Sonuç olarak; arteria mesenterica crania-
lis'in aorta abdominalis'ten ayrılan en büyük
damar olduğu, verdiği kolların ÇıkıŞ bölgeleri-
nin daha önce yapılan çalışmalarda belirtilenden
farklılık gösterdiği, ancak vaskularizasyon böl-
gelerinin değişmediği, damar çaplarının da vas-
kularize edilen bölgenin büyüklüğüne göre arttı-
ğı veya azaldığı kanısına varılmıştır.
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