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ÖZET
 

Sunulan bu çal mada, in illa plexus lumbosacralis�inin makroanatomik yaps ve 
innervasyon alanlar incelendi. Toplam 12 adet, 6 di i ve 6 erkek ergin in illa 
kullanld. Plexus lumbosacralis�in son dört lumbal (L3, L4, L5, L6) ve ilk iki sacral
(S1 ve S2�nci) spinal sinirin ventral dallarndan olu tu u gözlendi. Truncus 
lumbosacralis ise esasen L5, L6 ve S1�den olu maktayd. N. cutaneus femoris lateralis 
ile n. genitofemoralis�in ayn yerden (L3) çkt  gözlendi. Yine 1 di i kadavrada n.
genitofemoralis ile n. ilioinguinalis�in ramus cutaneus ventralis isimli dal arasnda lif al -
veri i tespit edildi. N. femoralis ve n. obturatorius�un ortak bir kök halinde L4�ten 
ba langç almaktayd. N. cutaneus femoris caudalis�in, esasen S1�den ba layp truncus
lumbosacralis ile kominikasyon yapt  saptand. Yine 2 erkek ve 1 di i kadavrada 
bu sinirin truncus lumbosacralis�ten çkan dallar tarafndan olu tu u gözlendi. N.
pudendus�un S1�den çkmaktadr fakat ba langç aldktan hemen sonra n. rectalis 
caudalis�le birle ti i ve tekrar bu sinirden ayrld  saptand. N. rectalis caudalis�in
S2�den ba langç ald  kaydedildi. 
 
     

 
 
 

Macro-anatomical Investigation of the Plexus Lumbosacralis in 
the Chinchilla ( ) 

 
S U M M A R Y 

 
Macro-anatomical structure and innervation areas of the Chinchilla�s plexus 
lumbosacralis was investigated in this study. 6 adult male and 6 female healthy 
chinchillas were obtained from the producer. It was observed that the plexus 
lumbosacralis consists of the ventral roots of the last four lumbar (L3, L4, L5, L6) 
and the  first two sacral (S1 and S2) spinal nerves ventral roots. Truncus 
lumbosacralis was essentially formed by L5, L6 and S1. N. cutaneus femoris lateralis
and n. genitofemoralis started from at the same root with L3. In one female 
cadaver there was a fiber connection between n. genitofemoralis and ramus cutaneus
ventralis which is a branch of n. ilioinguinalis�s. N. femoralis and n. obturatorius�s 
origin had the same root with L4. N. cutaneus femoris caudalis was formed 
essentially by S1 and it was making communication with the truncus lumbosacralis. 
In two male and one female cadaver it was formed by the truncus lumbosacralis. 
Originating from S1, n. pudendus joined immediately to the n. rectalis caudalis 
and branched from the later. N. rectalis caudalis was formed by S2.  
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G R  
 
in illa taksonomik yönden memeli snf, rodentia 

takm ve Chinchillidae familyasnda yer almaktadr.1 
Kürk hayvanlar arasnda en kaliteli ve pahal kürke 
sahiptir ve anavatan Güney Amerika�dr.2 Sincaba 
benzemekle birlikte, vücudu daha yuvarlak, kuyru u 
ise daha ksa ve az tüylüdür. Ergin bir di i in illann 
canl a rl  yakla k 400�600 gram olup, erkek 
in illalardan 50�100 gram daha a r olurlar. Vücut-

lar 25�30 cm, kuyruklar ise 10�20 cm uzunluktadr.2 
Sinir sistemi anatomik olarak merkezi ve periferik 

sinir sistemi diye iki bölüme ayrlr. Merkezi sinir sis-
temi omurilik ve beyinden olu ur. Periferik sinir sis-
temi ise cranial sinirler ile spinal sinirlerden olu ur. 
Medulla spinalis�in her iki yanndan segmental ve si-
metrik olarak çkan, radix dorsalis ve radix ventralis de-
nilen iki kökün birle mesiyle olu an sinirlere, spinal 
sinirler denir. Bu köklerin birle mesiyle ekillenen 
gövde ise, truncus nervi spinalis olarak isimlendirilir. 
Truncus nervi spinalis, forramina (forr.) intervertebralia ara-
cl yla canalis vertebralis�i terk eder ve ramus dorsalis ile 
ramus ventralis olmak üzere iki kola ayrlr. Her bir 
spinal sinir prensip olarak, belirli bir vücut segmentini 
innerve eder. Extremite�lerde ise çok sayda kas oldu-
u için, spinal sinirler bu bölgelerde plexus yaparlar. 

Bu plexus�lar olu turan sinirlerin medulla spinalis�ten 
çkt  yerler, medulla spinalis�in çap olarak en kaln ol-
du u yerlerdir ve bu kalnla malarda bulunduklar 
yerlere göre intumescentia cervicalis ile intumescentia 
lumbalis adn alrlar. Plexus lumbosacralis, medulla 
spinalis�in yapt  bu kalnla malardan, intumescentia 
lumbalis�den çkan spinal sinirler tarafndan ekillendi-
rilir.3  

Bu plexus, kedi ve tav anda dördüncü, be inci, al-
tnc ve yedinci lumbal spinal sinirin ventral kolu ile ke-
dide birinci, ikinci, üçüncü sacral, tav anda ise birinci, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü sacral spinal sinirin ventral 
kolu tarafndan ekillendirilir.4,5 Chiasson�a6 göre ise 
tav anlarda dört, be , alt ve yedinci lumbal ve ilk üç 
sacral sinir plexus lumbosacralis�i olu turur. Köpeklerde 
ise son be  lumbal ve ilk üç sacral spinal sinirin ventral 
dallarnn birle mesiyle olu mu tur.7 Plexus 
lumbosacralis kendi içinde dördüncü, be inci, altnc ve 
yedinci lumbal spinal sinirin ventral kolunu içeren plexus 
lumbalis ile tüm sacral spinal sinirlerin ventral kolu ile 
bunlara altnc ve yedinci lumbal spinal sinirlerin 
ventral kollarndan katlan dallarn ekillendirdi i 
plexus sacralis�e ayrlr. Plexus lumbosacralis içerisinde 
kedide son lumbal ile ilk iki yada üç sacral spinal sinirin 
ventral kolu, tav anda ise son iki lumbal ile ilk iki sacral 
spinal sinirin ventral kolu tarafndan olu turulan ve 
truncus lumbosacralis denilen bir sinir a  yer alr.5 Kla-
sik Veteriner Anatomi kitaplarnda bu sinir a n son 
lumbal ve ilk 2-3 sacral spinal sinirlerin olu turdu u ve 
bu sinir a ndan n. gluteus cranialis, n. gluteus caudalis, n. 

cutaneus femoris caudalis ve n. ischiadicus�un çkt  ifade 
edilmektedir.8  

lk üç lumbal spinal sinir birkaç istisna d nda, 
plexus lumbosacralis�e katlmamakla birlikte, yinede bu 
plexus�la birlikte incelenmektedir.5 

Plexus lumbalis tüm türlerde son dört lumbal spinal 
sinirlerin ventral dallarnn birle mesi ile olu an bir si-
nir a dr.3 

 

GEREÇ ve YÖNTEM 
 
Çal mada, in illa plexus lumbosacralis�inin 
makroanatomik yaps ve innervasyon alanlar ince-
lendi. Toplam 12 adet 6 di i ve 6 erkek ergin in illa 
kullanld. Üreticiden alnan hayvanlar, ketamine 
(Ketalar, Parke-Davis) 60mg/kg ve xylazine 
(Rompun, Bayer) 6mg/kg kombinasyonu ile uyutul-
du.9,10 Arteriae (a.) carotis communis ile venae (v.) jugularis 
externa�lar açlp kesilerek vücuttaki kann bo almas 
sa land. Sonra ayn damarlardan tespit için %10�luk 
formaldehit uygulamas yapld. Kadavralar 72 saat 
tespit edildikten sonra deri ve kaslar 
stereomikroskop (Olympus SZ-PT) altnda dikkatli 
ekilde diseke edilip plexus lumbosacralis�i ekillendiren 

spinal sinirlerin ventral dallar incelendi. Terminoloji 
için Nomina Anatomica Veterinaria 2005 kullanld. 
11 

 
BULGULAR 

 
Nervus (n.) iliohypogastricus�un ( ekil 1) plexus�a herhan-
gi bir katksnn olmad  çal lan kadavralar üzerin-
de gözlenmi tir. N. ilioinguinalis�in ( ekil 1) plexus�a 
katksnn incelenen kadavralardan sadece bir tane-
sinde n. genitofemoralis�e verdi i bir lif aracl yla oldu-
u belirlenmi tir.   

N. genitofemoralis�in ( ekil 1) ortak kök halinde n. 
cutaneus femoris lateralis�le birlikte çkp daha sonra ay-
rld  gözlenmi tir. ncelenen kadavralarda n. 
genitofemoralis�in L3�ün ventral dal tarafndan olu tu-
ruldu u belirlenmi tir. Canalis vertebralis�ten çkan si-
nir musculus (m.) psoas major ve m. psoas minor arasnda 
caudal�e do ru seyrederken iki dala ayrlmaktadr. 
Dallardan birisinin n. genitofemoralis, di erinin ise n. 
cutaneus femoris lateralis oldu u tespit edilmi tir. M. 
psoas major ve m. psoas minor arasnda seyreden n. 
genitofemoralis�in, trigonum femorale düzeyinde iki dala 
ayrld  tespit edilmi tir. Bu dallardan ramus genitalis, 
erkekte canalis inguinalis�e girerek testis�in zarlaryla 
birlikte bir ksm preputium derisini de innerve eder-
ken di ide meme derisi ve dokusunda da lp buralar 
innerve eder. Ramus femoralis�in ise baca n iç yüzün-
deki, özellikle articulatio (art.) genus bölgesindeki deri-
nin innervasyonuyla ilgili oldu u saptanm tr.   

ncelemelerimizde bir erkek kadavrada n. 
genitofemoralis ile n. ilioinguinalis�in ramus cutaneus 
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ventralis�i arasnda sinirsel bir dal al veri i oldu u 
gözlenmi tir.  

N. cutaneus femoris lateralis ( ekil 1) tüm olgularda 
L3�ün ventral dal tarafndan olu turulmu  bir sinir-
dir. N. genitofemoralis ile birbirinden ayrldktan sonra 
iki erkek ve üç di i kadavrada tekrar birbirlerine lif 
verdikleri gözlenmi tir. Sinir m. psoas major ve m. psoas 
minor arasndan çktktan sonra a. circumflexa ilium 
profunda�nn rami caudalis�i ile birlikte m. transversus 
abdominis ve m. obliquus internus abdominis�i delerek m. 
tensor fascia latae ve m. quadriceps femoris�in önünden 
distal�e do ru iner, art. genus bölgesindeki deriyi 
innerve eder. Sinirin seyri srasnda ad geçen kaslara 
dallar verdi i gözlenmi tir. 

N. femoralis�in ( ekil 1), tüm kadavralarda n. 
obturatorius�la birlikte ortak bir kök halinde L4�ün 
ventral dal tarafndan olu turulmu  bir sinir oldu u 
saptanm tr. Canalis vertebralis�ten çkan sinir caudal�e 
do ru m. iliopsoas ve m. psoas minor�un altnda seyre-
derken ikiye ayrlr. Bu ayrmdan önce sinirin L3�ten 
bir lif ald  belirlenmi tir. N. femoralis a. iliaca 
externa�y takip eder ve canalis femoralis�ten geçerek 
distal�e do ru seyreder. Canalis femoralis�e girmeden 
önce n. saphenous�u verir. Baca n medial yüzeyine 
do ru seyreder. N. saphenus; m. gracilis, m. pectineus ve 
m. sartorius�a dallar verir. Diz eklemi ile daha distal 
bölgedeki kaslar ve deriyi innerve eder. Bu bölgede 
n. femoralis�ten ayrlan ikinci dal da m. quadriceps 
femoris�in içinde da lr. Üçüncü daln ise m. pectineus 
ile m. adductor�da da ld  gözlenmi tir. Di er iki dal 
ise n. femoralis�e canalis femoralis içerisinde e lik etmek-
tedir. Bu dallar n. femoralis�in caudal�i ve cranial�inde yer 
alr. Caudal�deki daln os femoris�in medial�inde sonlan-
d , cranial�indeki daln ise regio poplitea�da ve a. 
poplitea�nn a. tibialis cranialis ve a. tibialis caudalis isimli 
kollarna seyirleri boyunca e lik etti i gözlenmi tir. 

N. obturatorius�un ( ekil 1); n. femoralis�le birlikte 
ortak bir kök halinde L4�ün ventral dal tarafndan o-
lu turulmu  bir sinir oldu u incelenen tüm kadavra-
larda görülmü tür. N. femoralis ve n. obturatorius ayrl-
dktan sonra aralarnda tekrar bir lif al veri i oldu u 
iki erkek kadavrada gözlenmi tir. N. obturatorius, 
foramen (for.) obturatum�dan geçer, m. semimembranosus�a 
ve m. adductor�a dallar verdikten sonra m. gracilis�te 
sonlanr. 

N. gluteus cranialis, üç erkek ve üç di i kadavrada 
L5 ve L6�nn ventral dal tarafndan, iki erkek ve üç 
di i kadavrada L5�in ventral dalndan köken ald , bir 
erkek kadavrada ise L5 ve L6�ya S1�den gelen dallarn 
da katlmyla olu tu u tespit edilmi tir. Sinir a. ve v. 
gluteus cranialis ile birlikte truncus lumbosacralis�in içinde 
for. ischiadica major�un cranial�inden geçerek m. gluteus 
superficialis ve m. gluteus medius�u innerve ettikten sonra 
m. gluteus profundus�un üzerinden ventral�e yönelir. Bu 
esnada ad geçen kasa da dal verdikten sonra m. tensor 
fasciae latae�da da larak sonlanr.  

N. gluteus caudalis�in ( ekil 3), bir erkek ve bir di i 
kadavrada L5�in ventral dal tarafndan olu turuldu u, 

üç erkek ve dört di i de L5 ve L6�nn ventral dal tara-
fndan olu turuldu u, iki erkek ve bir di i de ise L5 
ve L6�ya S1�den gelen dallarn katlmyla olu tu u 
tespit edilmi tir. Sinir for. ischiadicum majus�u geçtikten 
sonra os femoris�in trochanter majus�una gelmeden önce 
truncus lumbosacralis�ten ayrlr. Devamnda os femoris�in 
caudal�inde m. biceps femoris�le os femoris arasnda seyre-
der, m. biceps femoris�in proximal ksmnda sonlanr.   

N. cutaneus femoris caudalis�in ( ekil 3), S1�in ventral 
dal tarafndan olu turuldu u, L6�nn ventral dal ile 
arasnda lif al veri inin oldu u gözlenmi tir. Pelvis 
bo lu unu for. ischiadicum majus�tan geçerek terk eder. 
Tuber (Tub.) ischiadicum yaknnda distal�e kvrlarak m. 
biceps femoris ve m. semitendinosus�un arasndaki olu a 
girer ve bu kaslarda da larak sona erer. Ayrca m. 
semitendinosus�un caudal�indeki, tuber ischiadicum�un üze-
rindeki deri bölgesini nervi (nn). clunium caudales isimli 
kollaryla innerve eder. Nn. clunium caudales isimli dal-
larn n. cutaneus femoris caudalis�ten ayrld  saptanm -
tr. Nn. clunium caudales�in lateral kolu m. biceps 
femoris�in lateral yüzüne do ru ayrlrken, medial kolu 
da m. semimembranosus ile m. semitendinosus�un proximal 
ksmnda ve bölge derisinde da lr. 

N. pudendus�un ( ekil 2,3) tüm kadavralarda S1�in 
ventral dal tarafndan olu turuldu u gözlenmi tir. Ç-
k ndan hemen sonra n. rectales caudales�le birle ir ve 
devamnda ondan ayrlr. Bu ayrlmadan sonra sinirin 
n. cutaneus femoris caudales�ten de bir lif ald  tespit e-
dilmi tir. Ayrca bir erkek ve iki di i kadavrada ise 
L6�nn ventral dalndan da lif ald  görülmü tür. For. 
ischiadicum majus�tan pelvis bo lu unu terk eden sinir 
bir müddet ilerledikten sonra for. ischiadicum minus�tan 
tekrar pelvis bo lu una girer. Di ide vulva, vagina, 
clitoris bölgesinde erkek�te ise urethra, m. bulbocavernosus 
ve penis�in dorsal�inde da lan sinirin preputium�a da lif 
verdi i gözlenmi tir. 

N. perinealis superficialis�in ( ekil 3) tüm kadavralar-
da n. rectales caudales�ten ayrld , tuber ischiadicum�u a-
arak m. semimembranosus, anus ve perineal bölge deri-

sinde da ld  saptanm tr. 
N. perinealis profundus�un ( ekil 3) ise n. cutaneus 

femoris caudalis�i de olu turan S1�in ventral dalndan 
çkt  gözlenmi tir. Sinir n. pudendus�a kom u olarak 
pelvis bo lu unda distal�e do ru inerek rectum, urethra 
ve penis�te da larak sona erer.  

 N. rectalis caudalis�in ( ekil 2,3) tüm kadavralarda 
S2�nin ventral dalndan çkt  saptanm tr. Sinir ba -
langcndan itibaren bir müddet n. pudendus�la birlikte 
seyreder ondan ayrldktan sonra nn. clunium 
caudales�ten de dal alr ve a. iliaca interna�dan rectum�un 
dorsal�inde ayrlan a. rectalis caudalis�i takip ederek m. 
sphincter ani externus�un altna girer. Anus bölge deri-
sinde da lr. Ayn zamanda kuyru un 
dorsolateral�indeki deri ksmn da innerve eden deri 
lifleri verir. 

N. ischiadicus ( ekil 3), esasen L6�nn ventral dalnca 
olu turulan bir sinirdir. Ancak sinirin L5 ve S1�in 
ventral dallaryla da kuvvetli bir sinirsel al veri  yapt-
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 gözlenmi tir. N ischiadicus, for. ischiadicum majus�tan 
geçerek m. semitendinosus ve m. biceps femoris�in arasnda 
seyreder. Sinir bu bölgeye girmeden önce art. 
coxae�nn altnda m. semimembranosus, m. semitendinosus, 
m. biceps femoris ve m. adductor�da da lan rami 
musculares isimli dallar verir. M. semitendinosus�un 
distal�inde regio poplitea�da son iki dalna ayrlr. Yine 
regio poplitea�da n. tibialis�in caudal�inden n. cutaneus surae 
lateralis çkar. M. gastrocinemius�un caput laterale�sini a a-
rak tendo calcaneus communis ile birlikte distal�e iner. Ba-
ca n distal ksmnda ossa tarsi ve metatarsus�larn 
lateral�inde sonlanr. N. peroneus communis ise m. 
extensor digitorum laterale�nin üzerinde n. peroneus 
superficialis ve n. peroneus profundus isimli dallarna ayr-
lr. N. peroneus communis, m. gastrocinemius�un caput 
laterale�si üzerinden distal�e iner ve aya n tüm extensor 
kaslarn innerve eder. N. peroneus superficialis�in de 
( ekil 2) m. flexor hallucis longus ile birlikte aya n di er 
extensor kaslarna da dallar verdi i gözlenmi tir. Sinir 
n. peroneus profundus ile birlikte aya n dorsal yüzünde 
parmaklara kadar uzanarak da lr. 

 
TARTI MA ve SONUÇ 

 
Plexus lumbalis bel omurlar ile bel kaslar arasnda bu-
lunur. Kendisinden sonra gelen sacral spinal sinirlerin 
ventral kollarnn olu turdu u plexus sacralis ile birle ir 
ve ikisi birlikte plexus lumbosacralis ismi ile tanmlanr-
lar.12 Plexus lumbosacralis köpeklerde son be  lumbal 
ve üç sacral spinal sinirin ventral dallarnn birle mesiy-
le olu mu tur.7 Kedilerde L4-L7 ve ilk üç sacral si-
nir�e kadar olan spinal sinirlerin ventral dallar 
lumbosacral plexus�u olu turmaktadr.4 Tav anlarda 
L4-L7 ve ilk üç sacral sinir plexus lumbosacralis�i olu tu-
rur.6 Çiftçi5, Yerli Kedi ve Yeni Zelanda Tav an�nn 
da, plexus lumbosacralis�in olu umuna sacral spinal sinir-
lerden kedide sadece birinci ve bazende ikinci, tav-
anda ise ilk üç sacral spinal sinirin ventral kollarnn 

katkda bulundu unu bildirilmesine kar n, çal ma-
snda her iki türde de literatür�e uygun olarak son 
dört lumbal ile kedide üç, tav anda dört sacral spinal 
sinirin ventral kolundan ekillendi ini saptam tr. lk 
üç lumbal spinal sinirin kedi ve tav anda plexus 
lumbosacralis�e dahil edilemeyece ini ve bu plexus içeri-
sinde incelenemeyece ini dü ünmektedir. Erden8 ça-
l masnda Akkaraman koyunu ve Ankara keçisinde 
plexus lumbosacralis�in son dört lumbal spinal sinir ile ilk 
dört sacral spinal sinirin ventral dallar tarafndan ekil-
lendi ini tespit etmi tir. Sunulan çal mada plexus 
lumbosacralis�in L3-L7 ve ilk iki sacral spinal sinirin 
ventral dallarndan gelen sinirlerin katlmyla ekille-
nen bir sinir oldu u gözlemlendi. N. ilioinguinalis�in 
bir örnek haricinde plexus lumbosacralis ile herhangi bir 
ba lantsn gözlemleyemedik.  

N. genitofemoralis�in n. cutaneus femoris lateralis�le ayn 
sinirden köken ald  saptanm tr. Sinir literatürde 
de belirtildi i gibi m. psoas minor ve m. psoas major ara-

sndan geçerek karn bo lu una ula t , innervasyon 
alan ve dallanmasnn literatüre benzerlik gösterdi i 
saptanm tr. 5,7,8 

N. cutaneus femoris lateralis�in kl keçisi, köpek ve 
tav anlar da n. genitofemoralis�ten bir lif ald  belirtil-
mi tir.5,7,13 Çal mamzda literatüre5,7,13 benzer olarak 
iki erkek ve üç di i kadavrada bu iki sinir arasnda lif 
al veri i oldu unu gördük. in illada sinir sadece 
üçüncü lumbal omurun ventral dal tarafndan olu tu-
rulmaktadr. Sinirin innervasyon alan ve da lm li-
teratürle5,7,13 örtü mektedir. 

N. femoralis tav anlarda L5-L7�nin ventral dal, kö-
peklerde L4-L6�nn ventral dal, kedilerde ise L5-
L6�nn ventral dal tarafndan olu turulurken4,6,7, 
in illalarda esasen L4�ün ventral dal tarafndan olu -

turuldu u gözlenmi tir. Sinire L3�ün ventral dalnn 
ba langç ksmndan bir lif geldi i de görülmü tür. 
L4�ün ventral dal for. intertransversarium�dan çktktan 
hemen sonra iki dala ayrlr; birincisi n. femoralis, ikinci 
kolun ise n. obturatorius oldu u saptanm tr. Literatü-
re4,5,6,7 paralel olarak sinirin trigonum femorale�de dört 
dala ayrld  kaydedildi. Tav anda5 n. saphenus�un art. 
genus�un ventral�inde iki kola ayrld , kedide5 tek bir 
kol halinde distal�e indi i bildirilmi tir. in illada bu 
sinirin tek bir kol halinde distal�e indi i gözlemlendi.  

N. obturatorius�un çk  yeri ve ald  ilave dallar a-
çsndan literatürle5,6,7,13 örtü medi i saptanm tr. 
Çiftçi5 yapm  oldu u çal masnda yerli kedide tav-
andan farkl olarak, L7�nin hiçbir olguda n. 

obturatorius�un olu umuna katlmad n tespit etmesi 
bulgularmzla paralellik arz etmektedir. For. 
obturatum�dan geçen sinirin literatüre5,6,7,13 benzer e-
kilde m. adductor, m. vastus medialis�in proximal�ine ve m. 
semimembranosus�a dallar vererek m. gracilis�te sonland-
 görülmü tür. 

N. gluteus cranialis, köpekte7 L6 ve L7 ile S1�in 
ventral dal tarafndan olu turulurken, kedide5 L6 ve 
L7�den meydana geldi ini, S1�in ise hiçbir olguda si-
nire katlmad n gözlemlemi tir. Tav anda5 ise n. 
gluteus cranialis�in L7 ile ilk sacral spinal sinirden olu -
tu u, L6�nn ancak alt olguda olu uma katld n 
saptam tr.  

N. gluteus caudalis�in çk  yeri açsndan köpekte7 
L7�nin ventral dal tarafndan olu turuldu u, bazen de 
S1 ve S2�nin ventral dalndan da köken alrken, bir er-
kek ve bir di i in illada sinirin L5�in ventral dal tara-
fndan olu turuldu u, üç erkek ve dört di i de L5 ve 
L6�nn ventral dal tarafndan olu turuldu u, iki erkek 
ve bir di i de ise L5 ve L6�ya S1�den gelen dallarnda 
katlmyla olu tu u tespit edilmi tir. N. gluteus caudalis 
n. gluteus cranialis�in caudal�inden foramen ischiadicum 
majus�u geçtikten sonra çkar ve literatürde4,7 belirtil-
di i gibi m. piriformis ve m. gluteus medius�u geçerek 
m.gluteus superficialis�in içine girer. M. gluteus medius�a ve 
m. piriformis�e de dal verir. Kedilerde4 m. gluteus 
superficialis, m. caudofemoralis ve m. biceps femoris�in 
cranial parçasna dallar verirken in illada sadece m. 
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biceps femoris�in proximal parçasna gider ve orada da -
larak sonlanr.  

N. cutaneus femoris caudalis, literatürde5,6,7 belirtildi i 
gibi S1�den çkmaktadr. Ayrca L6�nn ventral dalyla 
anastomozla t  gözlenmi tir. Çiftçi5 kedide S1 ve 
S2�den sadece bir olguda dal ald , S3�den ise her-
hangi bir dal almad n saptam tr. Tav anda5 L7 ile 
S4�ün n. cutaneus femoris caudalis�in olu umuna katl-
mad n gözlemlemi tir. Ayrca tav anda5 bir olguda 
sinirin direkt n. ischiadicus üzerinden ayrld n sap-
tam tr. Ara trmamzda in illalarda nn. clunium 
caudales�in iki dalnn da bulundu unu saptadk. 

N. pudendus�un, kadavralarda n. cutaneus femoris ile 
ayn daldan köken ald  saptanm tr. Sinirin kökeni 
literatüre7 göre farkllklar göstermesine ra men 
innervasyon yeri bakmndan literatürle uyu tu u 
saptanm tr. N. pudendus, köpekte7 genellikle tüm üç 
sacral sinirin ventral dalndan çkmaktadr. Da lm 
bölgesi olarak kedilerde5 m. urethralis ve m. 
ischiourethralis ile nn. perineales yolu ile perineum çevre-
sindeki deriye, scrotum�a ya da labium pudendi�ye, penis 
ya da clitoris�e dallar verirken in illada da di ide vulva, 
vagina, clitoris bölgesinde da lrken erkek�te urethra, m. 
bulbocavernosus ve penis�in dorsal�ine dallar vermektedir. 
Çiftçi5 tav anda S4�ten gelen daln, sinir ikinci kez 
cavum pelvis�e girdikten sonra n. pudendus�a katld n 
gözlemlemi tir. in illalarda ise S1�in ventral dalndan 
ba layan sinirin S2 ile bir müddet beraber seyretti i 
ve sinirin bir önceki spinal sinirden bir erkek ve iki 
di i kadavrada ise L6�dan lif ald  gözlenmi tir.  

N. rectalis caudalis, ikinci sacral spinal sinirin ventral 
dalndan köken almaktadr. N. pudendus�la birlikte bir 
müddet seyreden sinirin da lmnda farkllklar göz-
lenmemi tir. Kedilerde4 m. sphincter ani externus, m. 
coccygeus, m. levator ani, m. bulbospongiosus ya da m. 
constrictor vulvae�y innerve eder. in illalarda m. 
sphincter ani externus�un altna dalar ve anus bölge deri-
sinde da lr.  

Nn. clunium caudales�lerin literatürle5,7 benzer ekil-
de çk  yapt  ve innervasyon bölgesinin de literatü-
re benzer oldu u gözlenmi tir.  

N. ischiadicus çk  yeri itibariyle literatürden5 ayr-
lrken, da lm ve sinir dallanmalar bakmndan lite-
ratüre8 paralellik göstermektedir. 

 
Sonuç olarak ilk iki lumbal spinal sinirin bir olgu hariç 

plexus lumbosacralis�e katk yapmad , plexus 
lumbosacralis�in L3, L4, L5, L6, ve S1, S2�nin ventral dal-
lar, truncus lumbosacralis�in ise esasen L5, L6 ve S1�inci 
spinal sinirlerin ventral dallar tarafndan olu turuldu u, n. 
cutaneus femoris lateralis ile n. genitofemoralis�in ayn yerden 
(L3) çkt , n. femoralis ve n. obturatorius�un ortak bir kök 
halinde L4�ten ba langç ald , n. cutaneus femoris 
caudalis�in esasen S1�den ba lad , n. pudendus�unda S1�den 
çkt , ba langcndan sonra bir müddet n. rectalis caudalis�le 
seyretti i ve ondan ayrld , n. rectalis caudalis�in de S2�den 
ba langç alan bir sinir oldu u gözlenmi tir  

 

 
Resim 1. 1.Son costa, 2. Son costa�nn siniri, 3. N. liohypogastricus, 4. N. 
lioinguinalis, 5. N. Genitofemoralis, 6. N. cutaneus femoris lateralis, 7. N. 
Femoralis, 8. N. obturatorius. 
   
   


 

 
Resim 2. Cavum pelvis ventral görünüm 
1. N. Pudendus, 2. N. rectalis caudales, 3. N. peroneus superficialis. 


 

 
Resim 3. Arka bacak ve kuyruk bölgesi dorso-caudal görünüm 
1. N. gluteus caudalis, 2. N. ischiadicus, 3. N. ischiadicus rami musculares,  
4. N. cutaneus femoris caudalis, 5. N. clunium caudales ramus lateralis,    6. 
N. clunium caudales ramus medialis, 7. N. perinealis superficialis, 8. N. 
pudendus, 9. N. rectalis caudalis, 10. N. perinealis profundus 
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