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Giriş

Veteriner Anatomi sahasında, kalpüzerinde bazı çalışmalar
yapılmıştır. Yalnız, bu çalışmalar daha ziyade koyunların kalbinin
özellikle nakiliyet sistemi üzerinde olmuştur. Bu iki tür hayvanın kalbi
birbirine çok benzediği ve morfolojisi üzerinde de literatürlerde be-
lirli bir malumata raslanamaması itibariyle Topografik durumunu ve
Makroskopik Anatomisi'nin belirtilmesi, gerek memleketimiz hay-
vancılığında büyük yer kapsayan Karaman Koyun ve Tiftik Keçisi
anatomisinin tamamlanmasında gerekse et satışlarında bazı anlaş-
mazlıkların halledilmesine yardımcı olacağına inanılarak bu çalışma
yapılmıştır.

L i ter a tür B ilgi s i

Koni şeklinde, kassel olan bu organ kan sirkülasyon merkezidir.
Büyük kısmı median hattın sol tarafında pericardium denen bir zarın
yapmış olduğu kese içinde bulunur (1,2,4,6,10).

Malfroy (ı957), koyun kalbinin konik olduğunu ve kalbin ar-
kasında üçüncü bir oluğun bulunduğunu, uzunluğunun ıo cm,
genişliğinin 5 cm, kalınlığının 4 cm, ağırlığının ı50 gr. olduğunu
bildirmektedir s.

Chauvcau (1891), koyun ve keçi kalbinde üç adet longitudinal
oluk bulunduğunu kaydetmektedir2, Yine aynı literatür, koyun kal-
binde haç şeklinde bir kemiğin bulunduğunu belirtilmektedir.
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Ellenberger-Baum (1943) ve Doğuer (1963), Ruminant'larda
5 2

Kalbin -- inin median hattın sol tarafında, -- sinin sağ tarafa
7 7

yer aldığını kaydetmektedirler (I, 3).

Zimmerl (1930), Keçi blbinin uzunluğunun 10-1 i cm, ağır-
lığının 300 gr. olduğunu bildirmekle yetinmiştir (II).

Peterson (I 95 i), bu iki tür hayvanın kalbine, ait herhangi bir
malCımat vermemiştir 9.

Literatür 8 de, Zanini (1918) koyun kalbinde bir kemiğin
mevcudiyetini bildirmektedir.

Montane - Bourdelle (I 9 17), sol sulcus longitudinalis'in koyun-
larda keçilerinkine nazaran daha fazla önde ve aşağıya uzandı-
ğını, ayrıca caudal olan sulcus intermedius'un keçikalbinde, koyun-
larınkine nazaran daha belirgin old~ğunu ifade etmişlerdir7•

:v1ay'e (1963) göre, koyunlarda 2. ilc 5. intercostal sahalar ara-
sında yer alır. Apex cordis, sternumdan 2 cm. dorsalde bulunur. Kalp
ile diaphragma arasında i .25 cm. lik bir mesafe vardır. Margo crani-
alis'in dorsal kısmı konveks, ventral kısmı ise konkavdır. Atrium sinist-
rum'a 5 adet v. pulmonalis dökülür. Ostium aorticum'un sağ ön du-
varında i .25 cm. uzunluğunda bir os cordİs ile bir küçük parça kı-
kırdak bulunur. Koyun kalbinde septum ventriculare'nin küçük bir
kısmına İnhisar eden İnce membranöz bir bölge vardır(6).

Mat e r y a ı ve M e t o t

Haemal lanf yumruları üzerinde yapılançalışmalar ıçın satın
alınan On dört adet karaman koyun ve 23 adet Tiftik keçisi kullanıl-
mıştır. Ayrıca, i5 er adet karaman koyun ve tiftik keçisi kalbi satın
alınmıştır.

Canlı olarak alınmış olan hayvanlar kesilip öldürüldükten sonra,
sol taraftaki costalar kesilmek -suretiyle, göğüs boşluğu açıldı ve kalp
görünür hale kondu. Bilfl.hare, kalpgöğüsten ayrılarak- dışarı alındı,
makroskopik muayeneleri yapıldı. Ayrıca, kalbin ostium aorticum'-
unda bulunan kıkırdak ve kemik parçalarının muayenesi, bunların
kemik mi, kıkırdak mı olduğu, Histoloji kürsüsünde yapılan kesitlerin-
bizzat histolojik muayeneleri ile tesbit edildi.
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Bulgular

Kalp, karaman koyun ve tiftik keçilerinde perieardium ile sarıl-
mış olarak göğüs boşluğunda yer alır. Dorsalden, damarlar ile yerinde
tesbit olduğu gibi, ventralden lig. sternopericardiaca adındaki bir bağ
ile karaman koyunlarında 5., tiftik keçişinde 6. costa hizasında peri-
cardium'un aracılığı ile sternum'a bağİanır. Kalp, her iki hayvanda
pericardium'un yapmış olduğu kese içinde, horizontal düzlem ile he-
men hemen 42. lik bir açı yaparak cranio-dorsal, caudo-ventral bir
istikamettc bulunur. Gerek karaman koyunda, gerekse tiftik keçide

5 2
kalbin -- i median hattın solunda, -- si sağındadır.

7 7
Diseksiyonunu yapmış olduğumuz hayvanlarda, kalbin. bulun-

duğu yer ve kalbin pozisyonu bu iki tür hayvan arasında fark göster-
mektedir. Şöyleki: Karaman koyunlarda, kalbin margo cranialis'i
2. costa'nın caudal margosu hizasında bulunduğu halde, tiftik keçi-
sinde 3. costa'nın margosu hizasındadır (Şekil 1,2). Margo caudalis,
karaman koyun kalbinde 5., tiftik keçisinde 6. costa'nın margo cra-
nialis'i hizasında bulunur (Şekil 1,2).

Şekil: i - Tiftik keçisi cavum pectoris'inin soldan görünüşü. a-A. thoracicain mate,
b- Lobus apicalis dexter, C-Lobus apicalis sinister, d-Auricula sinistra, e-tncisura cardiaca,
C-Lobus diaphragmaticus, h-Diaphragma, i-I, 2,3,4,5,6 Nolu costa'lar. (Thorax of Angora

goat, Left waU reınoved; left side).
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Şekil: 2 - Karaman koyun cavum pectoris'inin soldan görünüşü. a-A. thoracica
interna, b-Lobus apicalis dexter, c-Lobus apicalis sinister; d-Auricula sinistra, e-tncisura
cardiaca, f-Lobus diaphragmaticus, h-Diaphragma İ-i 2,3,4,5,6 Nolu costa'lar (Thoraz

o.rKa~man Sheep, lert wıill removed; lert side)

Kalbin ağırlığı, karaman koyunda i 20- ı 3° gr. arasında değişir.
Tiftikkeçilerinde ise, 70- i 20 gr. arasındadır. Ortalama olarak gerek
karaman koyunlarda gerekse tiftik keçilerinde vücut ağırlığının
0.3
% 0.3 ünü teşkil eder. Sulcus coronarius'dan apex cordis'e kadar
olanuzunluk karaman koyun kalbinde ortalama olarak II cm., tiftik
keçisinde 9 cm. kadardır. Yine, kalbin en geniş kısmı olan atrium
dextrum'un cranial kısmı ilc, caudal de' atrium sinistrum'un caudal
kısmı arasındaki mesafe karaman koyunda 8, tiftik keçide 7 cm. kadar-
dır.

Kalbin Dış GörünüSü: Her iki tür. hayvanda da dış görünüş
hemen hemen aynıdır. En mühim özellik, karaman koyun kalbinde
incisura apices cordis, tiftik keçisininkine nazaran çok daha fazla
barizdir (Şekil: 3,a). Karaman koyun kalbinin sulcus coronarius,
sulcus interventricularis ve sulcus intermedius içinde bulunan yağ
kitlesi hafif sarımtırak olduğu halde tİftİk keçilerinde beyaz renktedir.
Ventriculus dexter'in cranial duvarı karaman koyunda, tiftİk keçisine
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nazaran daha ziyade konkavite gösterir (Şekil: 3b, 4b). Bunlardan
başka, karaman koyun kalbinin margo eaudalis'i düz hatta biraz kon-
kavİte gösterir (Şekil: 3 c). Halbuki tiftik keçİsi kalbinde margo caudalis
konveks'dir (Şekil: 4 c).

Şekil: 3 - Karama', koyunkalbi, soldan görünüşü, a-Incisura apiccs cordis, b-Margo
cranialis, c-Margo caudalis.

(Heart of Karaman Sheep, Left view).

Sulcus longitudinalis (interventrieularis) SInıster, karaman ko-
yun kalbinde, tiftik keçininkine nazaran çok daha bariz ve derindir.
Sulcus longitudinalis dexter de ise fark yoktur. Sulcus intermediııs,
tiftik keçisi kalbinde hemen hemen apex eordis'e kadar devam eder
(Şekil: 5 al. Karaman koyun kalbinde ise kalbin uzunluğunun yarısına
kadar uzamr (Şekil: 6 a)

Kalbin iki atrium'u iki de ventrİculus'u vardır. Atrium'ları
septum atriorum, ventriculusları da septum ventriculorum birbirinden
ayırır. Gerek tiftik keçisi, gerek karaman koyun kalbinin septum\:entri-
culorum'u üzerinde pars membranacea mevcut değildir (Şekil: 7
b, 8 b, II al.
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Şekil: 4 - Tifıik ke-
çisi kalbi, soldan gö-
rünüşü, a-tneisura api-
ees eordis b-Margo
eranialis, c-Margo
eaudalis. (Heart of
Angora goat; Left

view).

Şekil: cı - Tiftik keçi
kalbi, arkadan görü-
nüşü, a-Sulcus inler-
mc,iius (Heart of
Angora goat; Poste-
rior View, a-Inter-
!nediate groove ).
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Şekil: 6 - Karaman koyun kalbi, arkadan görünüşü a-Sulcus intermedius (Heart
of Karaman Sheep; posterlor View, a-tnterrnediate groove).

Venriculus dexter: Her iki hayyanda da sağda, önde bulunur.
Yalnız, karaman koyun kalbinde margo cranialis daha fazla konkay
olduğu için, 'atrium boşluğu keçininkine nazarandaha geniştir. Duvar
kalınlığı, ortalama olarak karaman koyunda 4- mm. (Şekil: 9 v),
tiftik keçide 6 mm. kadardır (Şekil: LO b). Ventriculus dexter'den
çıkan a. pulmonalis her iki hayyanda gayet geniş teşekkül etmiş ve
çapı ortalama olarak lig. arteriosum hizasında i. i cm. dir. Ostium
atrioventriculare dextrum'da cranial olarak biri sağ, diğeri sol ve bir
de caudal olarak bulunan valvula tricuspidalis'e her iki hayyanda da
rastlandı. Yine ostium pulmonale'de ikisi cranial (sağ ve sol), biri caudal
olmak üzere üç cuspisli valvula semilunaris görüldü. Her iki türü n
kalbinin ventriculus dexter'i bir tek m. transversus'u ihtiva eder (Şekil:
7 a, 8 a).

Atrium dextrum: Buraya, vena cava cranialis ve vena cava
caudalis dökülür. Bu damarların atrium boşluğu na döküldüğü delikler
arasında tuberculum intervenosum mevcuttur. Bu tuberculum,
karaman koyun kalbinde, tiftik keçisininkine nazaran çok yüksektir.
Atrium dextrum'un diğer. hususları her iki hayyanda da aynıdır.

Ventriculus sinister: Ventriculus boşluğu, tiftik keçininkine
nazaran karaman koyununkinde daha geniş ve ventriculus duyan
ortalama olarak karaman koyun kalbinde 1,2 cm. olduğu halde tiftik
keçisi kalbinde 2 cm.. dir (Şekil: 9 a, ıo a).
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Şekil: 7 - Karaman koyun kalbinin ventriculus dextcr'i, a-m transversus, b-Septum
vcntriculorum. (Right ventricle of heart of karaman sheep, opened by rernoval

of right wall, a-Moderator band, b-Septal WaU).

Şekil: 8 - Tiftik keçici kalbinin Ventriculus dexter'i, a-M. transversus, b-Septuın
ventriculorum, (Righ ventricle of Angora goot, opeiıed by rernoval of right wall,

a-Moderator band, b-Septal waU).
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Şekil: 9 - Karaman koyun kalbinin ventriculus'larından bir kesit, a-Ventriculus
sinister'in duvarı, b-Vcrıtrİculus dextcr'in duvarı, (Cross-Section of ventricular part o!
heart of Karaınan Sheep, a-Wall of Left ventricle, b-Wa11 of right ventricle).

Şekil: IO - Tiftik keçi kalbinin ventriculus'larından bir kesit, a-Vcntriculus sİnister'-
İn duvarı, b-Ventriculus dexter'in duvarı. (Cross-Section of ventricular part of heart
of heart of Karaınan sheep, a-Wa11 of right ventricle, b-Wa11 of left ventricle).
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Karaman koyun kalbinin, ventriculus sinister'inde ekseriye
2-3 adet m. transversus bulunur. Bunların, vetriculus duvarı ile birleşen
uçları bazen aynı noktaya bazen ayrı ayrı yerlere yapıştırlar. Sayıları,
çoğunlukla 4 adettir. Tiftik keçisi kalbinde 3-4-5 m. transversus görmek
mümkündür. Bunlar, gerek septurtı ventriculorum'a gerekse ventrİ-
culus duvarına ayrı ayrı yapışırlar. Hatta, birbirlerinin arasında
bağlantılar olup bir' ağ manzarası gösterirler.

Ventriculus sinister'den aorta çıkar. I}.oyun kalbi aorta'sının
duvarı, tiftik keçininkine nazaran daha kalındır. Bu kalınlık, karaman
koyun kalbinde ortalama olarak 2 mm. tiftik keçininkinde ise i mm.
dir.

Aorta,ostium aorticum ile ventriculus sinister'i terkeder ve ostium'dan
sonra hiç bir genişleme yapmadan aorta ascendens olarak devam eder.
Tiftik keçide, ostium aorticum'un anulus fibrosus'u içinde cranial ve
biraz sağda, sağ ucu v harfi gibi ikiye ayrılmış bir adet kemik ile (Şekil:
12 b, i 5 b), yine ostium'un biraz cranial ve lateralinde ince 2-5 cm.
uzunluğunda yay gibi bir adet kıkırdak bulunur (12 a, 15 e). Karaman
koyun kalbinde ostium aorticum'un cranial tarafında an ulus fibrosus
içinde şerit tarzında yalnız bir adet kıkırdak mevcuttur (Şekil: 12 c,
15 c).

Şekil: ll' - ~-Karaman koyun kalbinin septum ventriculorum'u (Ventrleular
septuın of heart of Karaınan sheep).
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Şekil: 12 - Tiftik keçi kalbinin ostium aorticum'undaki, a-Kırkırdak, b-Kemik
parçası, c-Karaman koyun kalbinin ostium aorıicum'undaki kık.ırdak parçası. (A-Carti-
lage, b-bone of heart of Angora goat, c-Cartilage of heart of Karanıan sheep).

Atrium sinistrum: Görünüş ve boşluk itibariyle her iki tür hayvan-
da aynı olup yalnız karaman koyunda 3-4 , tiftik keçide 2-3 vv. pul-
monales'in deliğini taşır (Şekil: ı 3 a, 14 a).

Şekil: 13 - Karaman koyun kalbinin dorselden görünüşü, a-Vv. pulmonales, b-V.
cava caudalis, c-V. cava cranialis, d-A. Pulmonalis (Base of heart of Karamuı sheep,
a-Pulınonary veins, b-Posterior vena cava, c-Anterior vena cava, d-Pulınonary

arteryı.
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Şekil: 14 - Tiftik keçisi kalbinin dorscldcn görünüşü, a-Vv. Pulmonales, lrV. cava'
caudalis, c-V. cava cranialis, (Base of heart of Angora goat, a- Pulnıonary veiDs,

b-Posterior vena cava, c-Anterior vena cava).

Şekil: 15 - Ostium aorıicum'da kıkırdak ve kemik parçalarının bulunuş şekli (Şe-
matik). a- Tiftik keçisi kalbinin ostium aorticum'u c-Kıkırdak parçası b-Kemik parçası.
a-Karaman koyun ostium aorticum'u, c-Karaman koyunda görülen kıkırdak parÇas
(Cartilages-and bone of heart; c-Cartilage, b-bone in Angora goat c-Cartilage inı

Karaman sheep).

Tar t 1 Ş nı a ve S o n u ç

Literatürlerde, karaman koyun ve tiftik keçisi kalbi üzerinde
hemen hemen hiç denecek kadar malCımat bulunduğundan bulgular ile
tartışma yapmak çok sınırlı olacaktır.

Esas itibariyle, tiftik keçisi karaman koyuna nazaran daha narin,
ince bir yapılıp sahip olması hasebiyle kalp de buna uymuş daha
dar ve sivri bir morfolojik görünüşe sahip olmuştur (Şekil: 3,a).
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Karaman koyunları, ekseriye ı 2 adet costa'ya sahip olması,
kalbin margo cranialis'inin tiftik keçilerine nazaran bir önceki kaburga- .
dan yani 3. costadan değil 2. costanın caudal margosu hizasında ol-
masını doğurur.

Caauvea2, koyun kalbin.~e haç ~eklinde bir os cordis'in,
May6 ostium aorticum'da bir kemik bir de ufak bir kıkırdak
parçası bulunduğunu bildirdikleri halde, biz karaman koyunda ke-
miğe raslamadık. Bununla beraber ostium aorticum'un ~nulus fib-
rosus'u içinde ve deliğin cranial tarafında daima bir kıkırdak bulun-
muştur. Halbuki, tiftik keçisi kalbinde bir kemik bir de kıkırdak tesbit
edilmiştir. Bu durum da tiftik keçisinin aktif bir hayvan olması ile
ilgili olabilir.

Montane-Bhurdelle7, sulcus intermedius'un keçi kalbinde
koyun kalbine nazaran daha belirgin olduğunu ifade etmleek
beraber biz bu durumu göremedik. Ancak tiftik keçisi kalbinde
sıilcus İntermedius karaman koyununkine nazaran daha fazla apex
cordis'e doğru uzanır;

Doğuerı, Ellenberger - Baum3 ve May6 koyun kalbinin sep-
tum ventriculorum, üzerinde bazen pars membranacea denen
zarsel bir bölgenin mevcudiyetini iafede ettikleri halde, biz disek-
siyolarımızda ne karaman koyun ne de tiftik keçisi kalbinde böyle
bir sahaya raslayamadık.

Kalbin ağırlığı, tiftik keçininkine nazaran karaman koyunda
fazladır. Aynı zamanda ventriculus boşlukları da geniştir. Ventri-
culus boşluklarının karaman koyunda geniş olması fazla miktar
kanın temizlenmesi, dolayısiyle çok miktar temiz kanın vücuda sevk-
edilmesini doğuracağı tabiidir. Yine karaman koyunda, vücuda fazla
miktar kan sevkedildiğine göre, kirlenen kan da fazla olacaktır.
Binaenaleyh, kirlenmiş olan kanın kalbe dökülmesi, kirli kanın miktarı
-ile mütanasip damar sisteminin olmasını icabettirdiği kanısındayız.
Bu bakımdan karaman koyunda 3-4 tane v. pulmonalis mevcuttur
(Şekil: 13 a). Halbuki tiftik keçide, ventriculus boşlukları dardır.
Dolayısiyle vücuda az kan sevkedilir ve kirlenmiş olan kan da azdır.
Bunun için tiftik keçisi kalbi daha az sayıda yani 2-3 Vv. pulmonales'i
taşımasını intaç ettirmiştir.
.'

Tiftik keçisi kalbi ventriculus sinister'inden daha büyük olan
karaman koyun ventriculus sinister'ini taşıdığı fazla kanı vücuda
sevkeden aorta'nın çeperi, kanı sevkediş esnasında afetzede olmaması
için kalınlaşmış ve tiftik keçininkinin bir misli olmuştur.
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Keçi kalbinin uzunluğunun 10-1 i cm. olduğu bildirilmektedir.
Biz, tiftik keçilerinde ortalama 9, karaman koyunlarında II cm.
olarak bulduk.

Malfroy'a5 göre, koyun kalbi koni şeklindedir. Biz bu deyimi
hem karaman hem de tiftik keçisi kalbi kabul ediyoruz. Çünki, her iki
hayvanda da kalp koni şeklindedir.

Tiftik keçisi kalbinin ventriculus boşluklarının küçük olması,
gerek margo cranialis gerekse margo caudalis'in düz, hatta margo
caudalis'in konkav olmasını temin etmektedir.

May'e 6 göre, kalbin margo caudalis'inin dorsal kısmı konveks
ventral kısmı konkavdır. Halbuki biz bu kenarı uzunluğunca düz
hatta biraz konkav tesbit ettik. Ayrıca, atrium sinistrum'a 5 v. pul-
monalis döküldüğünü ifade ettikleri halde biz 3-4 v. pulmonalis tesbit
ettik.

Özet

Bu çalışmada karaman koyun ve tiftik keçisi kalbi kullanılarak,
Karaman koyun ve Tiftik keçisi kalbini tanıtmak yolu seçilmiştir. Bu
mevzudaki literatür bilgi, yok denecek kadar azdır.

tki tür hayvanın kalbinin morfolojisi ve bulunuş yeri arasında şu
farklar tesbit edilmiştir.

ı- Kalp, karaman koyunlarında 2. ve 4. intercostal sahada
bulunduğu halde tiftik keçilerinde 3. ile 5. intercostal sahada yer alır.

2- Tiftik keçisi kalbi, koyununkine nazaran daha koniktir.

3- Tiftik keçisi kalbinde, sulcus intermedius hemen hemen
. apex cordis'e kadar devam ettiği halde, karaman koyunda kalbin
uzunluğunun yarısına kadar devam eder.

4- Kalbin uzunluğu tiftik keçide ortalama 9 cm. karaman
koyunların da II cm. dir.

5- Lig. sternopericardiaca, karaman koyun kalbinde ventralde
5. tiftik keçide 6. costa hizasında sternuma yapışır.

6- Karaman koyun kalbinde, incisura apices cordis, tiftikdeki-
ninkine nazaran çok barizdir.

7- Kalp, her iki tür hayvanda vücut ağırlığının %0.3 ünü
teşkil eder.
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8- Tiftik keçisinin kalbinde, daima bir os cordis bir de kıkırdak
mevcut olduğu halde karaman, koyun kalbinde yalnız bir kıkırdak.
mevcuttur.

9- Tiftik keçisi kalbi'nin margo caudalis'i konvav olduğu halde
karaman koyununki düz veya konveksdir.

Summary

Comparative Investigation in the Heart of Karaman
Sheep and Angora Goat

The purpose of this investigation was to find what the macros-
copic differences are between the hearts of two species. In our know-
ledges, we don't have concise data of this selected topic. Therefore,
it was thought advisable to make this researche.

This Study will help to filI the lack of any written information
to date.

According to the findings. of this investigation:

1- The heart is placed between second and forth in tercostal
spaces in karaman sheep, While it is placed between third and fifth
intercostal space in Angora goal.

2- The heart of Angora goat is more conical than Karaman
Sheep's

3- In Angora goat's heart, intermcdiate groove comes down
almost to apex of the hearl. In karaman sheep, it ends on the half
of the heart.

4- Karaman sheep's heart is approximat1y II cm. in length,
While it is 9 cm. in Angora goal.

5- In Angora goat, the heart has always one cartilage and one
bone in the anular fibrous of the aortic opening. The heart of Karaman
sheep has onlyone cartilage.

6- The Posterior border of the Angora groat's heart is concav,
In karaman Sheep's heart, lt is convex.

7- The Weight of the heart in both specıes ıs

portion of the body weighl.

0.3

100
inpro-
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8- The heart cavities of karaman sheep's are larger than Angora
goat's.

9- The incisura apices cordis in Karaman sheep's heart is much
prominent than Angora goat's.
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