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Yenİ Zelanda tavşanında (Oryctolagus cuniculus L.) hüyük lenf
kanallarının makro anatomİsİ

İsmail Önder ORHAN

Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara

Özet: Yeni Zelanda tavşanının büyük lenf kanallarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada 10 adet ergin tavşan kul-
lanıldı. Belli lenf düğümlerinin capsula'sı içerisine patent blue enjekte edilerek lenf kanaııarının seyri takip edildi. Yeni Zelanda tav-
şanında boyunda bulunan en büyük lenf damarı olan truncus trachealis'i her iki tarafta da In. retropharyngeus'un efferent lenf da-
marının oluşturduğu, bu damarın a. carotis communis, n. vagus vc v. thoracica interna'ya paralelolarak apertura thoracis cranialis'e
doğru ilerlediği gözlendi. Sağ tarafta tnıncus tracheaı'is ile In. cervicalis superficialis'in efferent lenf damarı birleştikten sonra ductus
ıymhatic~ıs dexter adıyla ön bacaktan gelen lenf damarını da alarak yaklaşık i cm kadar seyrettikten sonra v. cava cranialis dexter'e
açıldığı saptandı. Sol tarafta ise truncus trachealis ile In. cervicalis superficialis'in efferent lenf damarı birleştikten ve ön bacaktan
gelen lenf damarını aldıktan sonra ductus thoracicus'a katıldığı gözlendi. Birinci costa'nın caudal'inde ductus thoracicus ilc birleşen
lenf damarı, ortalama SOmm sonra v. cava cranialis sinister'e açıldığı tespit edildi. Cisterna chyli'den başlayarak columna vertebralis'in
ventral'inde cranial'e doğru scyreden ductus thoracicus'un, hiatus aorticus'tan geçerek cavum thoracis'e girdiği ve columna vertebralis
ile aorta thoracica arasında ön tarafa doğru seyrederek birinci costa'nın c,mdal'inde v. cava cranialis sinister'e açıldığı görüldü.

Anahtar kelimeler: Lenf kanaııarı, makro anatomi, Yeni Zelanda tavşanı

Macro anatomyol' the large Iymphatic canals in the New Zealand rabbit (Oryctolagus cwıiculus L.)

Summary:ln this study, aimed to determine large Iymphatic ducts in the New Zealand rabbit, a tota'l of iO adult rabbi ts were
used. Pattern of the lymphatic ducts was observed by injecting patent blue into the capsula of known lymph nodes. Tracheal tnınk,
the largest lymphatic vessel of neck region, is formed by the efferent vessel of retrophaıY~lgeal lymph node. This lymph vessel is di-
rected towards the efferent vessel of retropharyngeal lymph node. it courses towards cran:ial thoracic aperture in paraııel to common
carotid artery, vagus nerve, and internal thoracie vein. It has been determined that tracheal tnınk and effereııt lymphatic vessel of the
superficial cervical lymph nodes united on the right side, then it is called right lymphatic ducr and met the lymphatic vessel coming
from the thoracic limb, arrived i em forward and finally joined to right cranial vena cava. As far the left side, traeheal tnınk and ef-
ferent lymphatic vessel of the superficial cervical Iymph nodes united and then together with the Iymphatic vessel from the thoracic
limb it joined to thoracic duct. The vessel met ductus thoracieus at the eaudal to the first costa and joined to left cranial vena cava
approximately 50 mm later. The thoraeic duct, beginning in the cisterna chyli, lies ventral to the verteb.ral column and enters to the
thoracic cavity via the aortic hiatus. The thoracic duct was determined advancing cranially between the vertebral column and thoracic
aorta. thus ending in the left cranial vena cava.

Key words: Lymphatic canals, macro anatomy, New Zealand rabbit

Giriş
Lenf damarları bütün vücuda dağılarak kan damarı-

nın yanı sıra ikinci bir tubuler sistem oluşturur. Lenfin
içeriği, vücutta bölgelere göre değişiklik göstermekle bir-

likte ekstremitelerde kan plazmasına benzerlik gösterir.
Büyük moleküller ve hücresel elemanlar lenf akımı ile ta-
şınır. Lenf damar sisteminin görevi, sirkülasyondaki
kamn venöz bölümüne destek vermektir (7-9,14).

Lenf damarları venöz sistemde sonlanmadan önce

büyük lenf kanallarına açılır. Bunların en büyüğü ductus

thoracicus'tur. Ductus thoracicus gövdenin arka bö-

lümündeki lenf damarlarının bel omurlarının ventral'i dü-

zeyinde bir araya toplanarak şekillendirdiği cisterna
chyli' den başlangıç alır. Ductus thoracicus göğüs boşluğu
içinde vücudun ön sol tarafının lenfini getiren truncus ju-

gularis' i (truncus trachealis) de alır (1,5). Truncus ju-
gularis sinister Ve ductus thoracicus, angulus venosus si-

nister' e ulaşarak sonlanır. Angulus venosus sinister ilgili
tarafın v. Jugularis exlerna ve v. Jugu}aris İnterna'sının
birleşme noktasındadır. Vücudun ön sağ yarımının lenfini
taşıyan truncus jugularis dexter'in dilate olan son kısmı
ductus lymphaticus dexter olarak adlandırılır ve bu büyük

lenf kanalı da angulus venosus de:xter' de venöz sisteme

dahilolur (8,14). Baş lenf damaı:1arından çoğu le. pa-

Bu çalışma Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu desteği ile (Proje No: 94 3000 ıo) yapılmış olan doktora tezinin bir bölümünden
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rotideum ve le. mandibulare'ye açılır. Lenfi başın derin

kısımlarından getiren lenf damarları, kan damarlarını
takip ederek le. retropharyngeum'a gelir (6,8,14). Bo-
yunun yüzlek olan lenf damarları subcutan olarak bu-

lunup lnn. cervicales superficiales' e açılır. Derin olan
lenf damarları ise lnn. cervicales profundus' a açılır.

Boyun bölgesinin lenfini toplayan kanal, her iki taraflı

olmak üzere truncus trachealis (truncus jugularis) adıyla

trachea'nın yanında seyreder. Larynx'den apertura tho-
racis cranialis' e kadar seyreden bu kanallar doğrudan
doğruya veya önce büyük lenf kanallarıyla birleştikten

sonra venöz sisteme açılır (6,8,13,14,16).
Bu çalışma ile Yeni Zelanda tavşanında lenf sis-

teminde önemli bir yer tutan truncus trachealis ve ductus

thoracicus'un orijini, seyri ve bağlantılarının ortaya ko-

nulması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot
LOadet erginYeni Zelanda tavşanı (Oryctolagus cu-

niClılus L.) kullanılan çalışmada lenf kanallarının tespiti
ve seyrinin takip edilmesi a~acıyla patent blue kullanıldı.

'l'runcus trachealis'i belirlemek anıacıyla anesteziye
(18) alınan deney hayvanının boyun bölgesi açılıp In.

retropharyngeus bulundu. % lO'luk patent blue so-
lüsyonundan, ln. ,retropharyngeus'un capsula'sının içine
girilerek 0,125 cc enjekte edildi. Patent blue'nun, lenf dü-
ğünıünün clevanünda bulunan truncus trachealis' e geçtiği
gözlendi. Lenf ile karışan patent blue, kanalın takip edil-

mesini kolaylaştırdı.
Ductus thoracicus'un seyrini takip edebilmek ama-

cıyla Inn, iliaci mediales'in capsula'sı içine girilerek
%lO'luk patent blue'dan 0,125 cc enjekte edildi. Lenf ka-

nallarının bulguları alındıktan ve stereomikroskop (Oly-
mpus MTX marka) aracılığıyla fotoğranarı çekildikten
sonra işlem boyunca canlı olan tavşanlar uyutuldu.

Deri altına enjekte edilen çini mürekkebinin, lenf

düğümlerini boyadıktan sonra lenf kanalının duvarını da

boyadığı görüldü. Böylece lenf kanallarının belirlenmesi

amacıyla çini mürekkebinden de yararlanıldı.
Ductus thoracicus'un göğüs boşluğu içerisindeki

seyri Iymphography yöntemiyle de (10-12,17) gös-
terilmeye çalışıldı. Anesteziye alınan hayvanda, ln. iliaci
mediales bulunarak capsula'sının içerisine 5 cc lipiodol
[Lipiodol ultra fluide ampul (İyot - 480 mg/ml, Guerbet)]

enjekte edildi. Enjeksiyondan sonra yarım saat içerisinde
her 5 dakikada bir röntgen çekilerek ductus thoracicus'un
seyri saptandı. Anatomi terimlerinde Nomina Anatomica
Veterinaria (lS) esas alındı.

Bulgular !'
; i

Yeni Zelanda tavşanının boynunda yüzlek ve. derin

olmak üzere iki ayrı: lenf damarımn b~lunduğu gÖirüldü.
Derinde bulunan lenf clanıarı, truncus trahhealis (Şekil 1-b),

ln. retropharyrtgeus'un (Şekil 1-a) inceierek sonlan:~n ca-
udal uçundan orijin aldığı belirlendi. B~ damar, a. d:arotis

. 'h' . I, III 1communıs, n. vagus ve v. t oracıca ınterna ya para e o a-

rak ve onların dorsdıateral'inde seyreitiği gözlendli. M,
. i i

stemocephalicus ve m. longus capitis: arasında bbynun
ventral' ine kadar m. stemocephalicus' u,n dorsal' indb sey-

reden truncus trachealis, manubrium demi düzey'iı~de v.

jugularis extema'nındorsal'ine geçtiği Igörüldü. A+rtura
thoracis cranialis'e, v. jugularis extema:ve v. jugularis in-

temailebirliktegirdığisaptandı.V.jU~ularisexterı~a.bi-
rinci cost~' nın cranial kenarında v. subtlavia ile birlleştiği
belirlendi. Median hattın her iki tarafıdda vena'lanln bire
birleriyle birleştikleri noktanın dorsal'ilnde seyredeln lenf

damarı,' birinci cosüı'nıncaudal'indel genişlediğil göz-

lendi, i i
Ln. retropharyngeus'un efferent lenf damarının çapı

i i
boyunun orta kısmında ortalama 0,6Gl mm olduiğu öl-
çüldü. Boyunun ventral'ine doğru çApı ortalamal 0,40
mm'ye kadar azalan 'lenf damarı, v. caıa cranialis'!~ açıl-

i , i
madan önce genişleme yapmakta ve çflpı sağ tarafta or-
talama 0,80 mm'ye, sol tarafta ise orriilama 0,90 ~ım'ye

ulaştığı saptandı. i i.1
Apertura thorac~s cranialis'i geçtikten sonra nııedian

hattın her iki tarafın~a truncus tracheal~s ile In, cerivicalis
superficialis'in efferent lenf damarının (Şekil 2-a) bir-

i
leştiği saptandı. Lenf damarları birleştjkten. sonra birinci

costa'nın caudal'inde ön bacaktan gel~n lenf darr!arının

da katıldığı görüldü, i

Şekil ı. Ln. retropharyngeus ve tnıncııs trachealis'in sağ'da~ gö-
rünümü. x 12. ,i
Figure 1. Right vİew of the tracheal tmnki and retropharyngeal
lymph node. xI2.; :. i
,. Lo_,,,mph,,yo,,,",, lı Tnm",' ",,,h~ı;,, c. Tm'h'l
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Şekil 2. Ln. cervicalis superficialis ve efferent lenf kanalının
sağ'dan görünümü. x12.
Figure 2. Right view of the efferent Jymph duct and superfical
cervical Iymph node. x12.
a- Ln. cervicalissuperficialis,b- Efferentlenfkanalı, c- V.jugularis
externa.

Sağ tarafta truncus trachea1İs ile In. cervicalis su-

perficialis'in efferent lenf damarı birleştikten sonra duc-

tus lymhaticus dexter adıyla ön bacaktan gelen lenf da-

marını da alarak yaklaşık ı cm kadar seyrettikten sonra v.

cava cranialis dexter' e açıldığı saptandı.

Sol tarafta ise truncus trachealis ile In. cervicalis

superficialis'in efferent lenf damarı birleştikten ve ön

bacaktan gelen lenf damarını aldıktan sonra ductus tho-

racicus' a katlIdığı gözlendi. Birinci costa'nın caudal'inde

ductus thoracicus -ile birleşen lenf damarı, ortalama 50

mm sonra v. cava cranialis sinister'e açıldığı tespit edildi.

Ön bacaktan gelen lenf daımirı, clavicula'nın cranial

ucu ile a. axillaris arasından seyrederek apertma thoracis

cranialis'in ventral'inden göğüs boşluğuna girdiği gö-

rüldü. Bu lenf damarı, ventral'den dorsal'e doğru seyre-

derek tnıncus trachealis ile In. cervicalis superficialis'in

efferent lenf damarının birleşerek seyrettiklerigamara,

birleşme noktasından ortalama 30 mm sonra katıldığı

gözlendi. Birinci costa'nın caudal'inde şekillenen bir-

leşmelerden sonra lenf damar çapının genişlediği sap-
tandı.

Bo'yunda yüzlek olarak seyreden In. Cervicalis su-

perficialis'in efferent lenf damarı çok ince olup m. ster-

nocephalicus ile m. cutaneus colli arasında, v. jugularis

externa'l1ln (Şekil 2-c) medial kenarına paralelolarak, m.

sternoeephalieus'un ventral'inde apertma thoraeis era-

nialis' e doğru seyrettiği tespit edildi.

Cisterna ehy li' den (Şekil 4-b) başlayarak eolumna

vertebralis'in ventral'inde eranial'e doğru seyreden due-

Şekil 3. Ductus thoracicus'un sağ' dan görünümü. x12.
Figure 3. Right view of the thoracic duct. xı2.
a- Ductus thoracicus. b- V. azygos, c- Aorta thoracica.

Şekil 4. Ducıus thoracicus'un lymphography'si.
Figure 4. Lymphography of thoracic duct.
a- Ductus thoracicus, b- Cisterna chyli.

tus thoraeieus (Şekil 4-a, 3-a), hiatus aorticus'tan geçerek

eavum thoraeis'e girdiği görüldü. V. azygos dextra (Şekil

3-b) ile aorta thoraeiea (Şekil 3-e) arasında median hattın

sağında seyrine devam ettiği saptandı. Üçüncü sırt omuru

düzeyinde vena azygos'u çaprazlayarak median hatta sol

tarafa yöneldiği görüldü. Aorta'nın dorszJ'inde seyrine

devam eden duetus thoraeieus, basis eordis hizasında trac-

hea (Şekil ı-c) veesophagus'u da çaprazlayarak median

hattın sol tarafına geçtiği tespit edildi. Trachea'nın so-

lunda seyrederek thymus'un ön kısmına kadar geldiği gö-

rüldü. Duetus thoraeicus, median hattın sol tarafında v.

eava eranialis sinister'in .dorsal'inde bulunduğu görüldü.

Sol tarafa ait ilk eosta'nın altında genişleme yaparak v.

cava cranialis sinister' e açıldığı tespit edildi. Böylece vü-

cudun arka tarafının lenfi, venöz sisteme boşaldığı gö-

rüldü.



ısmail Önder Orhan162

Göğüs boşluğundaki seyri sırasında çapı ortalama

1,50 mm olan ductus thoracicus, v. cava cranialis si-

nister'e açılmadan önce ortalama 1,80 mm'ye kadar ge-

nişlediği ölçüldü.

Tartışma ve Sonuç
Başın lenfini getiren lenf damarlarının köpekte Inn.

retropharyngeum mediales'e (3), sığırda ise Inn. ret-

ropharyngeum laterales'e (6,8,14) açıldığı ve In. ret-
ropharyngeus'un efferent lenf damarınıil truncus trac-

healis'i oluşturduğu, lenfin bu kanal aracılığıyla göğüse
sevk edildiği bildirilmiştir (3,6,8,14). Craigie (4) tav-

şanda cervical bölgedeki yüzlek lenf düğümlerinin ef-

ferent lenf damarlarının gövdeye en yakın cervical lenf

düğümünde birleştiğini ve bu cervical lenf düğümünden

çıkan efferent damarında ductus jugularis olduğunu be-

lirtmiştir. Ayrıca, In. cervicalis profundus olarak ta-

nımladığı lenf düğümünün efferent lenf damarının da

duetus jugularis ile birleştiğini göstermiştir. Çalışmada

elde edilen bulgulara göre boyunda bulunan en büyük

lenf damarının, In. retropharyngeus'un caudal ucundan
çıkan efferent lenf damarı olduğu gözlenmiştir. Truncus

trachealis olarak kabul edilen bu lenf damarı, a. carotis

communis, n. vagus ve v. thoracica interna'ya paralel ola-

rak bu yapıların dorsolateral'inde seyrettiği saptanmıştır.

Boymm ventral'ine kadar m. sternocephalicus'un dor-

sal'inde seyreden truncus trachealis'in, manubrium sterni

düzeyinde v. jugularis externa'nın dorsal'ine geçerek

apertura thoracis cranialis' e girdiği tespit edilmiştir. V.
jugularis externa'nın v. facialis ile birleştiği noktanın ca-

udal'inde bulunan In. cervicalis superficialis'in, çok ince

efferent lenf damarına sahip olduğu ve bu lenf damarının

da apertura thoracis cranialis'e girerek biiinci costa'nın

altında truncus trachealis'in yapmış olduğu genişlemeye

katıldığı gözlenmiştir.
Craigie (4) boyunun derininden gelen lenf damarı

ile boyunun yüzeyinde seyreden lenf damarının bir-

leşerek ductus lymphaticus'u oluşturduğunu ve her iki ta-

rafın duetus lymphaticus'unun, v. jugularis interna ile v.
jugularis externa'nın birbirleriyle birleştikleri noktaya, v.

jugularis communis'e veya v. subclavia'ya açıldığını be-

lirtmiştir. Yapılaıı çalışmada boyunda In. retropharyngeus'un
efferent lenf damarı ile In. cervicalis superficialis'in ef-

ferent lenf damarİ olmak üzere iki ayrı lenf damarının bu-
lunduğu ve bu lenf damarlarının ayrı ayrı apertura tho-

racis craırialis'e girdiği tespit edildi. Ln. retropharyngeus'dan

orijin alan ve boyunun derininde a. carotis communis, n.

,

i i
vagus ve v. thoracica interna'ya paralelolarak seyreden
lenf damarı, truncus trachealis olarak t~llmıanmıştJ Sağ
ön bacaktan gelen lenf damarı, birinci, costa'nın alltında
truncus trachealis ile In. cervicalis süpeJficialis'in efferent
lenf damarının yapıTıış olduğu genişiemeye açııhıktan

i . i i
sonra v. cava cranialis dexter' e kadar <i>lankısım, ductus

i '
lymphaticus dexter o]arak tanımlanmıştır. i

Tavşanda ductus thoracicus'un üJüncü costa ile bi-
rinci costa arasında ~ledian hattın sol tarafında buiundu-
ğu, ayrıca üçüncü costa düzeyinde aort~ thoracica,,'lln la-
teral'inde bulunan ductus thoracicus'uh birinci coslta dü-
zeyinde v. cava cradialis sinister'in ddrsal'inde uJandlğl
gösterilmiştir (2). Craigie (4) vücudub arka bölü~lünün
lenfinin birinci bel omuru düzeyind~ bulunan l~nf re-

i i:
zervuarında toplandığını ve buradan da ductus tho-
racicus'un orijin aldığını, colunına v6rtebralis iıd aorta
thoracica arasında ön tarafa doğru setreden ductıas tho-
racicus;un sol tarafraki vena jugulari~ communisi ya da
vena subclavia'ya açıldığını belirtmiştir. Çalışn~a so-
nucunda ductus thoracicus'un seyridin literatürı!: (2,4)
benzer tarzda olduğıı ancak ductus th~racicus'un ~/. cava
cranialis sinister' e açılarak sonlandığı saptandı. i

Bu çalışma ile tavşanın bÜYÜk/ıenf kanalları in-
celenerek konu ile ilgilenenlere ve klinisyenlere yalrdımcı
olunmaya çalışılmış~ır. Baş ve boyun ~öıgeSinde ~uıunan
lenf düğümlerine ait lenf damarları birbirleriyle birileşerek
lenf damar ağını ollIşturmaktadır. Le1f damar ağ}mn or-
taya konulabilmesi için daha detaylı çalışma yairılması
gerektiği düşünülmüştür. i '

, i
i .
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