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Necdet Dursun*

Etudes anatomiques sur les arteres du eoeur
ch ez le ehien

Resume: Dans ce travail, on a ıtudie les arteres de coeur du chien.
Pour ce faire, on a utılise 20 toeurJ de chien, de sexe et a' age diffimds.

La vascularisatiolt arttrielle du coeur, che;;; le chien) est assuree princi-
palement par les arteres coronaires gauches et droites, dltacMes de l' aorte, au
Itiveau de son origine. Ces vaisseaux semblent analogues tl ceux des rumin-
ants, au point de vue des coeurs et de division en brauches.

Che;;;le chietı, i' artere coronaire gauche est encore plus volumineuse que
l' artere coronaire droite. L' artere coronaire ga/lche, quoiqu' elle consiste par-
ticulerement en deux rameaux, l'une etant le circonflexe gauche (ramrıs circumf-
lexus sinister), I' autre le rameau inten erıtriculaire paracoltale (rdmus iııter-
ventriculari .• paraconalis) i' artere cororıaire droite consiste seulement en rameau
circoiftexe a'roit (ramus circumflexus aexter). Le rameau interventriculaire
subsİnuale (ramus interventricularis Jı1bsinuosus) est forme par le rameau
circonfetexe gauche, branche de i' artere coronarie gauche. Le rameau inter"entricu-
laire paraconale qui passe tl la face atriale, franchissant I'incisure apicale
(inc. apicis cordis) OUil s' anastomose av!;c le rameau interventriculaire subsi-
r.u.ıle. Dans quatre cas seulement (dans 20 % des cas) nous a<JOnsconstate
que ce rameau derııier ne pouvait atteindre jusqu' tl I' apex cardiaque et, de la
p'lrtie d' apex Ctait vuscularisee par le remeau ir..terventriculaire subsinuale,
etant beaucoup volumineux dans les memes cas. D' autre part, dans trois cas
(dans ı5 % des cas) nous avons renCOlitre que le rameau circonflexe gauche
prmait I' origine directement de I'aorte.
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Le ramear,;interııentrieulaire subsi1.uale s'auastomose avee le rameau mar-
ginis ventrieularis dextri qui vaseularise les faces atriales et auriculaires du
lIentricule droit, avoisinees au marge ventricule droit. Deux branches faibles,
detaehes du rameau proximalis atrii sinistri et du rameau distalis atrii sinistri
liourisserıt la faee exterieure de I' oreillette gauehe. De plus, le rameau lJro.ıi-
malis atrii dextri et une branehe prenant l'ôrigine du rameau proximalis atrii
sinistri assurent la vaseularisation de la paroi interatiale (septum interatriale).

Dans cinq des cas (dans 25 % des eas) on rı'a pas pu constater le rameeau
intermedius atrii sinistri. Dans d' autre cas constate, on a observe que ce rameau
vascularisait le bord libre de l' oreillette gauche et la region ou s' ouvraient les
veines pulmonaires.

Le rameau proximalis ventriculi sinistri vascularise la partie sitıd entre
le rameau collateralis sinister proximalis et le rameau marginis ventrieuLaris
sillistri de la face auriculaire du ventricule gauehe. La partie moven du meme
ventricule est vascularisee par le rameau collateralis sinisier proximalis et, celle
tfe I' apex, par le rameau collateralis sinister distalis.

Le rameau distalis ventriculi sinistri anastomose avec une hranche du
rameau interventricularis subsinuosus vascularise la region plaeee entre le ra-
meau marginis ventricülaris sinistri et le rameau interverıtrieularis subsirıuosus.

La vascularisation des parties avoisinees aux faces atriales et aurieulaires
du marge ventriculaire gauclıe est assuree par le rameau margir.is ventricularis
sinistri.

Özet: Bu çalışmada köpek kalbinin arteriel aamarları araştırıldı. Bu
iş için değişik yaş ve cinsivette 20 adet köpek kalbi kullanıldı.

Köpekte kalbin vaskulanzasvonu aorta'nın başlangıcı düzeyiııden orı)ln
alan a. coronaria sinistra ve a.eoronaria dextra tarafindan sağlanmaktadır.
Bu damarların genel seyri ve dallanma durumları ruminantların kalp arter-
lerivle bir benzerlik göstermektedir.

Köpekte sol koroner arter sağ koroner arterden çok aaha hacimlidir.
A. çoronaria sinistra ramus cireumfLexus sinisier ve ramus intervel.tricularis
paraconalis diye başlıca iki kola sahip olduğu halde, a.coronaria dextra sadece
ramus circumflexus dexter' den ibarettir. Ramus interventricularis subsinosus
a.coronaria sinistra'nın kolu olan ramus circumflexus sinister tarafindan şekil-
lendirilmiştir. Ramus interventricularis paraconalis çoğunlukla ine. apicis
cordis i katederek atrial vü\e geçmekte ve ramus interventicularis subsinuos' la
anastomose olmaktadır. Yalnız dijrt vak'ada (vak'aların % 20 .linde) bu sonki
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damarın apex eordis' e vetişemediği apex kesiminin ise avnı vak' alarda kuvvetli
teşekkul etmiş olan ramus irıterventricularis suhsinuosus tarafindan vaskularize
edildiği saptanmıştır. Öte vandan uf ıak'ada (vak'aların % 15 inde) ramus
eireumflexus siı.ister'in doğrudan aorta' dan orijin aldığı tesbit edilmiştir.

Ramus interuentrieularis subsinuosus ventrieulus dexter'in margo ventri-
eularis dexter' e komşu olan aurieular ve atrial vüderini vaskularize eden ramus
lientrieularis dextri ile anastomose olmaktadır. Ramus proximalis atrii sinistri
ve ramus distalis atrii sinistri' den ayrılan iki zayıf kol atrium sinistrum'un
dış yüzünü beslemekteair. Ramus proximalis airii dextri ile ramus proximatis
airii sinistri' den fıkan bir kol da septum interatriale'nin vaskularizas')Jonunu
sağlamaktadır.

Ramus intermedius atrii sinistri vak' aların beşinde (ı-ak' aların % 25
inde) tesbit ed.lememlştir. Tesbit edilen vak'alarda ise bu damarın auneula
sinislra'11ln serbest kenarı ile v. pulmonalıs' lerir.. atrium sinistrum' a afıldıkları
bölgevi beStediği saptanmıştır.

Ramus proximalis ventrieuli sinistri ventriculus sininter'in jaeiesauri-
eularis'inin ramus marginis ventrieularis sinistri ıle ramus collateralis sinister
proximalis arasında kalan kesimini beslemektedır. Aynı ventrieulus'un orta
keJimi ramus eollateraliJ sinister proximalis, apex kesimi ise ramus eollateralis
sinister distalis tarafindan vaskularize edilmektedir.

Ramus interlientrieularis subsinuosus'un bir kolu ile anastomose olduğunu
saptadığımız ramus aistalis ventrieuli sinistri, ramus interventrieularis Sli.b-
sinosus ile ramus marginis ventrieularis sinistri araJ'ında kalan bölgeyi besle-
mektedir.

Margo ventrieularis siniJter'in auricular ve atrial yüzlere komşu ola,!
kesimlerinin vaskularizasyonu ise, ramus marginis ventrieularis sinistri tarafin-
dan sağlanmaktadır.

Giriş

Kalp damarlarına yönelik araştırmalar yıllardan beri süregel-
mekte isede bu çalışmalar hem teknikteki gelişmelerin dikkate alın-
dığı, hem de deneysel kalp cerrahisinin önem kazandığı son yıllarda
daha da yoğunlaştırılmıştır. Hekimliğin özellikle cerrahi alanında
bir deney hayvanı olarak çoklukla kullanılan köpeğin, kalp damar,.
ları üzerindeki çalışmalar birçok araştırıcı tarafından gerçekleştiril,.
miş olmasının yanında, bazı yazarlar da klasik kitaplarında konu ile
ilgili bilgi vermeyi gözden uzak tutmamışlardır.
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Köpekte iki koroner arterin genel daııanma durumu ruminant-
larınkini andırmakta, sol koroner arterin sağ koroner artere nazaran
daha önemli olduğu ve de kalbin yan ve arka yüzlerine kol verdiği
kaydedilmektedir (1) .

Köpeğin a. eoronaria dextra'sı sadece ram us cireumflexus dex-
ter'den ibarettir (10). Bu nedenle köpekte a. eoronaria dextra, ramus
eireumnexus dexter olarak ifade edilmekte ve ayrıca bu kesimin insan
kalbinin sağ koroner arterinin proximal kısmının karşılığı olduğu
vurgulanmaktadır (8). Ramus eireumflexus sinister'in devamı olan
ramus interventricularis subsinosus (8, ıo) çoğu kez yetişemediği ine.
apieis cordis'e kadar uzanmaktadır. Bununlaberaber ine. apieis eor-
dis bölgesi geneııikle ramus intervcntrieularis paraeonalis tarafından
beslenmektedir. Ancak bazı haııerde bölgenin vaskularizasyonu ra
mus interventerieularis subsinuosus tarafından sağlanmaktadır (8).
Köpekte iki deseendant kolun da sol koroner arterden geldiği, bun-
lardan biri olan septal arterin, daha az önem taşımasına karşın dai-
ma mevcut olduğu, hatta bazan bağımsız olarak sol koroner arter-
den çıkabildiği, sol desecndant arterin (ram us interventrieularis pa-
raeonalis) ise diğer türlere oranla septum interventrieulare'ye daha
fazla kan sağladığı (% 60-95 oranında) bildirilmektedir. Ayrıca ea-
udal deseendant arterin koııarı ile sağ ve sol marginal arterler arasın-
da anastomosis'in mevcut olduğu kaydedilmektedir (2). Fehn ve
arkadaşları (6) da köpekte sol koroner arterin deseendant koııarın-
dan çıkan a. septalis'in anterior kolunun septum interventrieulare'
nin beslenmesinde önemli bir roloynadığını ifade etmektedirler. Ch-
ristensen jCampeti (3) ise a. coronaria sinistra'nın deseendant kolu-
nun özeııikle septum interventrieulare'nin vaskularizasyonunda da-
ha önemli roloynadığını, aynı damardan orijin alan sol ventral at-
rial arterin ise sol aurieula, sol atrium ve de septum interatrialc'nin
ventral kesimlerini beslediğini bilcıirmektedirler. Aynı araştırıcılar
bazı köpeklerde sol ventral atrial arterin yan kolunun septum inte-
ratriale'nin beslenmesinde değişken bir yan kololan sağ ventral at-
rial arteri tamamladığına, ya da bu damarın yerini aldığına değin-
mektedirler.

Bu çalışmada amaç bir yönüyle şimdiye dek tümüyle değinil.
memiş olan adlandırılmış kollarının vaskularizasyon bölgelerini ve
de bu kollar arasındaKi anastomosis'leri saptamaı<, öteki yönüyle de
diğer eveil hayvanların kalp atardamarları ile bir benzerlik gösterip
göstermediğini ortaya koymaktır.
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Bu çalışmada, gerek laboratuvarımızda öğrenci pratik kursla-
rında değişik amaçlar için kullandığımız, gerekse fakültemiz şirurji
kliniğinde deneysel operasyonlar sonucu ölen, değişik yaş ve cinsi-
yetteki 20 adet köpeğin kalbi incelenmiştir.

Teknik, tabii kauçuğun amonyaklı solusyonu ya da latex'in en-
jeksiyonundan ibarettir. Kongo kırmızısı ilc renklendirilen latex'in
a. coronaria sinistra ve a. coronaria dextra içine enjeksiyonu, adı ge-
çen damarların aorta'daki başlangıç deliklerine, çaplarına uygun plas-
tik boruların yerleştirilmesi ve yerlerinde tesbiti ile gerçekleştirilmiş-
tir. Enjeksiyon sonrasında plastik maddenin fiksasyonu amacı ile pi-
yesler birgün süreyle i /4 oranında sulandırılmış asetik asit içinde
bekletilmiş ve sonra damarların diseksiyonuna geçilmiştir. Özellikle
anastomosis bölgeleri stereomikroskop (VEB Carl Zeiss, SM, XX)
kullanılarak diseke edilmiş ve ayrıca Vamada Shadowlas Lamp Co.,
LTD.'nin Skylus Pallas markalı tek ve dört reflektörlü lambalarındar!
da aydınlatıcı olarak yararlanılmıştır.

Bulgular

Köpekte kalbin arteriel vaskularizasyonunu sağlayan damarlar,
valvula semilunaris'ler düzeyinde, aorta'dan orijin alan a. coronaria
sinistra ve a. coronaria dextra'dır.

A-A. coronaria sinistra: Bu damar, valvula semilunaris sinistra'
nın serbest .kenan düzeyinde, aorta'dan başlangıç alır. Bu başlangıç
aynı zamanda sağ semiluner valvul yakınında bulunur. Yaklaşık
1 cm uzunluğunda bir köke sahip olan a. coronaria sinistra truncus
pulmonalis ilc auricula sinistra arasında, aşağıya ve biraz sola doğru
yönderek sulcus coronarius sinistra'ya varır. Adı geçen oluk düzeyin-
de dik bir açı şckillendirerek biri ramus circumflexus sinister, diğeri
ramus interventricularis paraconalis olmak üzere iki kola ayrılır.

I- Ramus circumflexus sinister: Bu kol dik bir açı yaparak a.
coronaria sinistra'dan ayrılır. Orijininden itibaren, sulcus coronarius
içinde olduğu halde, kıvrımlı bir yolla margo ventricularis sinister'e
doğru yönelir. Seyri sırasında kısmen auricula sinistra tarafından ör-
tülmüştür. Margo venticularis sinister'i aştıktan sonra kalbin atrial
yüzüne geçer ve sulcus interventricularis subsinosus'a varır. Ramus
circumflexus sinister sulcus interventricularis subsinuosus içinde,
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ramus interventricularis subsinuosus adıyla apex cordis yakınına ka-
dar devam eder ve apex cordis'e varmadan ventriculus sinister'in du-
varına dalarak sona erer. Sadece üç vak'ada (vak'aların % 15 inde)
ramus circıımflexus sinister'in a. coronaria sinistra'dan değil, doğru-
dan doğruya aorta'dan orijin aldığı saptanmıştır.

Ramus circumflexus sinister sulcus coronarius içindeki seyrı sı-
rasında gerek atrium sinistrum, gerekse ventriculus sinister için ad-
landırılmış kollar verir.

Ramus eircumflexus sinister'in atrium sinistrum ıçın verdiği
kollar:

a- Ramus proximalis atrii sınıstri: Bu damar, ramus circumf-
lexus sinister'in hemen başlangıcından ya da başlangıcından yakla-
şık i cm sonra, damarın dorsal duvarından çıkar. Auricula sinistra'
nın serbest kenarı tarafından örtülü olarak bulunan bu kol, önce sul-
cus coronarius içinde caudal yönde seyreden bir kol verir. İki vak'ada
(vak'aların % 10 unda) bu kolun ramus intermedius atrii sinistri'-
nin bir kolu ile anastomose olduğu saptanmıştır. Ramus proximalis
atrii sinistri, adı geçen kolu verdikten sonra iki kola ayrılarak son bu-
lur. Bu kollardan biri atrium sinistrum'un üst yüzüne uzanır ve za-
yıf, ince birkaç kol halinde bu yüze dağılır. Yönü itibariyle ramus
proximalis atrii ~inistri'nin devamı gibi görünen ikinci kol ise auricu-
la sinistra'nın aorta'ya bakan yüzü boyunca seyrederek atrium dext-
rum 'un medial yüzüne vanr ve bölgenin beslenmesine iştirak eder.

b-Ramus intermedius atrii sinistri: Genellikle kalbin caudal
kenan, margo ventericularis sinistcr düzeyi yakınında, ramus cir-
cumflexus sinister'in dorsal yüzünden çıkar. Ramus proximalis
atrii sinistri'ye göre çok daha ince olan bu damar bazan da bulunmaz.
Bu damara vak'aların beşinde (vak'aların % 25 inde) rastlanılmamış-
tır. Başlangıcından hemen sonra iki kola ayrılır. Bu kollardan birisi
auricula sinistra'nın serbest kenarının vaskularizasyonuna katılır.
İkinci kol ise atrium sinistrum üzerinden geçer ve v. pulmonalis'lerin
sol atrium'a açıldıkları bölgenin vaskularizasyonuna iştirak eder.
İki vak'ada (vak'aların % 10 unda) ramus intermedius atrii sinistI'i'
nin başlangıcı yakınında verdiği bir kolun sulcus coronarius içinde
craniale doğru seyrettiği ve kısa bir mesafeden sonra ramus proxi-
malis atrii sinistri'nin bir kolu ilc anastomose olduğu saptanmıştır.

c-Ramus distalis atrii sinistri: Çoğunlukla ramus interventricu-
laris subsinuosus'un başlangıcı yakınında ramus circumflexus sinis-
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ter'in dorsal duvarından çıkar. Bununlaberaber, damarın margo
ventricularis sinister'i katetmesinden hemen sonra çıkması da nadir
değildir. Önceki ramus'tan biraz daha kalın bir damardır. Orijininden
hemen sonra üç kola ayrılır. Kollarından birisi hemen atrium sinist-
rum'un dış yüzüne dağılır. Diğeri son derece zayıf birkaç kol verdik-
ten sonra vena cava caudalis'in kaidesini aşarak v. pulmonalis'lerin
yakınına uzamr ve ramus intermedius atrii sinistri ile birlikte bu
bölgenin vaskularizasyonuna iştirak eder. üçüncii kol ise diğer iki
koh;' nazaran daha kalınca olup, özellikle septum interatriale'nin
vaskularizasyonuna katılır.

Ramus circumflexus sinister'in ventriculııs sinister için verdiği
kollar:

a-Ramus proximalis ventriculi sinistri: Bu kol ramus circumfle-
xus sinister'in başlangıcından 1,5-2 cm sonra, adı geçen ramus'un
ventral duvarından çıkar. Ancak, bazan değişik orijin göstererek,
ya ramus circumflexus sinister'in hemen başlangıcı yzkınından, ya
da ramus marginis ventricularİs sinistri yakınından da çıkabilir. Ori-
jinininden sonra distocaudal yönde, oblik bir seyirle aşağıya doğru
iner ve ventriculus sinister'in aurinılar yüzünün ortası düzeyinde
aynı ventriculus'un duvarına dalarak sonbulur. Bu kol ramus mar-
ginis ventricularis sinistri ile ramus interventricularis paraconalis'in
kolu olan ramus collateralis sinister proximalis arasındaki bölgenin
vaskularizasyonunu sağlar.

b-Ramus marginis ventricularis sinistri: l\1argo ventricularis
sinister düzeyinde, ramus circumflexus sinister'in ventral duvarın-
dan çıkar. Bu kenarın uzunluğu boyunca, çoğu kez yeti}emediği apex
cordis yakınına kadar seyreder ve ventriculus :;inister'in duvarına
dalarak sona erer. Ramus marginis ventricularis sinistri .başlangı-
cından son bulduğu yere kadarki seyri sırasında, verdiği küçük kol-
lada margo ventricularis sinister'in gerek auricular gerek atrial yüz-
lere bakan kesimlerinin vaskularizasyonunu sağlar. Bir vak'ada ra-
mus marginis ventricularis sinistri'nin bir kolu ilc ramus collateralis
sinister proximalis arasında bir anastomosis saptanmıştır.

c-Ramus distalis ventriculi sinistri: Ramus circumflcxus sinis-
ter'in ventriculus sinister için verdiği diğer kollardan çok daha kuv-
vetli olan bu kol, kalbin atrial yü;t.ünde, genellikle ranıus marginis
ventricularis sinistri ile ramus interventricularis subsinuosus arasında
kalan bölgeden ve de ana damarın ventral duvarından çıkar. çoğu
kez kıvrımlı bir seyide apex cordis yakınına kadar uzamr ve ventri-
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culus sinister'in duvarına dalarak sonbulur. Bununlaberaber iki vak'
ada bu damar ile ramus interventricularis subsinuosus'un bir kolu
arasında anastomosis saptanmıştır.

Ramus distalis ventriculi sinistri, ramus margınıs vatricularis
dextri ile ramus interventricularis subsinuosus arasında kalan bölge-
nin vaskularizasyonunu sağlar. Hele interventricular ramus'un zayıf
teşekkül ettiği çoğu vak'alarda (vak'aların % 80 inde) adı geçen da-
marın ventriculus sinister için verdiği kolları da vererek bölgenin
vaskularizasyonunu tümüyle yüklendiği saptanmıştır.

Ramus interventricularis subsinuosus: Yönü itibariyle ramus
circumflexus sinister'in devamıdır. Sulcus interventricularis subsi-
nuosus içinde, çoğu kez yetişemediği apex cordis'e kadar uzanır ve
bu bölgede a. coronaria sinistra'nın kolu olan ramus interventricularis
paraconalis ile anastomose olur. Ancak dört vak'ada (vak'aların %
20 sinde) ramus interventricularis paraconalis'e oranla biraz daha
kuvvetli teşekkül ettiği, ramus interventricularis subsinosus'un apex
cCilrdis'iaşarak ramus interventricularis paraconalis'in vaskularizas-
yon bölgesine kadar uzandığı ve bu bölgede, adı geçen ramus'la ana5-
tomose olduğu saptanmıştJr.

Ramus interventricularis subsinuosus seyri sırasında verdiği zayıf
kollarla da septum interventriculare'nin vaskularizasyonuna katılır.

II -Ramus interventricularis paraconalis: Ramus circumflexus
sinister'e nazaran biraz daha ince olan bu damar, yoğun bir yağ
kitlesi ile örtülü olduğu halde sulcus interventricularis paraconalis
içinde apex cordis'e kadar uzan\r. Genellikle inc. apicis cordis'i ka-
tederek kalbin atrial yüzüne geçer ve bu yüz üzerinde ramus circumf-
lexus sinister'in devamı durumunda olan ramus interventricularis
subsinuosus'la anastomose olur. Bununlaberaber dört vak'ada (vak'
aların % 20 sinde) ramus interventricularis paraconalis'in apex cor-
dis'e yetişemediği, adı geçen damar tarafından beslenmesi gereken
apex kesiminin, aynı vak'alarda kuvvetli teşekkül etmiş olan ramus
interventricularis subsinuosus tarafından vaskularize edildiği, hatta
bu damarın auricular yüze dönerek, ram us interventricularis para-
conalis ile olan anastomosisini bu yüz üzerinde oluşturduğu saptan-
mıştır.

Ramus interventricularis paraconalis başlangıcından, ramus
interventricularis subsinuosus'la normalde anastomose olduğu böl-
geye kadarki seyrinde verdiği adlandırılmış kollarıyla ventriculus
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sinister'İn ve septum interventric,ulare'nin beslenmesini sağladığı
gibi, verdiği zayıf adlandırılmış 2 ila 3 kolu ile de sağ ventriculus'un
sol interventricular oluğa komşu kesiminin beslenmesini sağlar.

Ramus İnterventricularis paraconalis'in kolları:

a-Ramus coni arteriosİ: Ramus interventricıılarİs paraconalis'in
başlangııcından çıkan bu damar truncus pulmonalis'e doğru yönelir.
Gerek dorsal gerekse ventral duvarından ince birkaç zayıf kol verdik-
ten sonra, truncus pulmonalis'İn başlangıç kesİmini örten yağ dokusu
İçinde ramus circumflexus dexter'in homolog kolu olan ram us coni
arteriosi ile anastomose olur.

b-Ramus collateralis sınıster proximalis: Genellikle ramus in-
terventricularis paraconalis'in başlangıcının i,5-2 cm distalinden
çıkar. Bununla beraber üç vak'ada (vak'aların % ı5 inde) bu damarın
ramus circumflexus sinister ile ramus interventricularis paraconalis
arasındaki açı içinden çıktığı saptanmıştır. Başlangıcından itiaberen
yanal ince kollar vererek margo ventricularis sinister'e yönelen damar,
ventrİculus sinister'in duvarına dalarak sona erer. Bir vak'ada ise
(vak'aların % 5 inde) bu damarın ramus marginis ventricularis si-
nistri'nin vaskularizasyon bölgesine kadar uzandığı ve adı geçen
damarla anastomose olduğu saptanmıştır. Damarın asıl vaskularizas-
yon bölgesi ventericulus sinister'in auricıılar yüzünün orta kesimidir.

c-Ramus collateralis sinister distalis: Ramus intcrventricularis
paraconalis'tcn apex cordis yakınında, ba~ka bir deyişle ramus col-
lateralis sinister proximalis'in orijininin yaklaşık 2 cm distalinden
çıkar ve bu damara paralel bir seyide gider. Nisbeten zayıf bir damar
olup ventriculus sinister'in auricular yüzünün apex kesimini besler.

Ramlis interventricularis paraconalis adlandırılmış bu üç kol-
d;'.n başka septum interventriculare için kuvvetli, ventrİculus dexter'
in duvarı için de zayıf birkaç kol verir.

B-A. coronaria dextra: Valvula semilunaris dextra düzeyinde
aorta'nın başlangıcından çıkar. Sulcus coronarius içinde, kısmen
aurİcula dextra tarafından örtülmüş olarak sulcus interventricularis
subsinuosus'un başlangıçı yakınına kadar devam eder ve bu düzeyde
sona erer. Normalolarak a.coronaria dextra'nın kolu olan ramus
interventricularis subsinuosus, köpek te a. coronaria sinistra'nın ram us
<'İrcumfIexus sinister'i tarafından şekillendirildiği için a. coronaria
dextra sadece ramus circumfIexus dexter'den olmuştur.
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Ramus eireumflexus sinister'e nazaran daha zayıf bir. damar
olan ramus eireumfIexus dexter de hem atrium ve h~m de ventrieu-
lus dexter'e czgü kollar verir. Damarın sonn sulcus intervcntrieularis
subsinuosus'un ba~langıCl yakınında ramus eireumf!exus sinister'den,
aynı düzeyde çıb.n bir kol ile anastomose olarak son bulur.

Ramus eİreumfIexus dexter'in atrium dextrum için verdiği kollar:

a-Ramus proximalis atrii dextri: Ba~langıç yeri biraz değişiklik
göstermesine kar~ın, genellikle ramus eireumflexus dexter'in oriji-
ninin i cm uzağından çıkar. Çıkışından hemen sonra aurieula dextra
için oldukça zayıf olan ramus aurieular;s'i verir. Damarın devamı aorta
ile atrium dextrum'un aorta'ya bakan yüzü arasında eaudale doğru
gider ve atrium dextrum üzerinde, ramus eire'tmflexus sinister'den
orijin alan ram us proximalis atrii sinİstri ile kaışılaşır. Bu seyri sırasın-
da hem atrium dextrum'un duvarına hem de septum interatriale'nin
beslenmesine iştirak eden küçük kollar verir.

b-Ram us intermedius atı.ii dcxtri: Margo ventrieulô.ris dexter
düzeyinde ramus eireumflexus dexter'in dorsal duvarından çıkan
oldukça ince bir damardır. Aurieula dextra'nın serbest kenarının
ventral yüzüne zayıf bir kol verir, kendisi aynı aurieula'nın dorsal
yüzünde seyrcder ve v.eava eranialis bölgesine dağılarak sona erer.

e-Ramus distalis atrii dextri: Ramus eireumflexus dexter'den
ayrılan atrial kolların en kalını olup, ramus intermedius atrii dextri'
nin i--2 cm uzağında çıkar. Orijininden sonra iki kola ayrılır. Kol-
larından biri atrium dextrum'un dış yüzüne dağılır. Biraz daha uzun
olan diğer kol ise v..eava eranialis ve v.eava eaudalis bölgesinin bes-
lenmesine iştirak eder.

Ramus eireumflexus dexter'in ventrieulus dexter için verdiği
kollar:

a-Ramus eoni arteriosi: Çoğunlukla ramus eireumflexus dexter'
in yaklaşık i-1,5 cm sonra çıkan zayıf bir damardır. Bununlabera-
beT bu damarın ramus eireumflexus dexter'in orijininin hemen
yanında aorta'dan da çıktığı saptanmıştır. Başlangıcından sonra
truneus pulmonalis'in başlangıç kesimine yönelir. Bölgedeki yağ
dokusu için birkaç verir. Kollarından hiri ramus interventrieularis
paraeonalİs'ten ayrılan homolog kolu ile anastomose olur.

b-Ramus proximalis ventrieuli dextri: Ramus cani arteriosi'nin
yakınında, ramus eireumflexus dexter'in ventral duvarından çıkar.
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Margo venterieularis dexter'e paralel bir seyirle apex eordis yönünde
seyreder. İki ince kola ayrılarak ramus interventrieularis paraeonalis'
ten ventriculus dexter için ayrılan küçük kolların vaskıilarizasyon
bölgesine kadar uzamr ve aynı ventrieulus'un aurieular yüzü orta-
sında derine dalarak sonbulur.

e-Ramus marginis ventricularis dextri: Margo ventrieularis
dexter düzeyinde, ramus eireumflexus dexter'den çıkan kalın bir
damardır. Başlangıcını takiben hemen iki kola ayrılır. Her iki kolu
da margo ventrıeularis dexter'e paralel bir seyirle distale yönelir,
ancak apex eordis'e varmadan ventrieulus dexter'in duvarında sona
erer. Seyri sırasında verdiği yanal kollarla ventrieulus dexter'in margo
ventrieularis dexter'e komşu olan aur ieular ve atrial yüzlerini bes-
ler. Atrial yüzde uzanan kol ramus interventrieularis subsinuosus'un
bir kolu ile anastomose olur.

d-Ramus distalis ventrieuli dextri: SuIcusinterventrieularis
subsinuosus'a varmadan önce ramus eireumflexus dexter'in ventral
duvarından çıkar ve c ramus interventrieularis subsinusosus doğrul-
tusunda ve de az çok ona paralel bir seyirle distale yönelir, apex eor-
dis'e yetişmeden ventriculus dexter'in cıdarına dalarak sona erer.
Seyri sırasında verdiği yanal zayıf kolların da iştirakiyle ventrieulus
dexter'in suIcus interventrieularis subsinuosus'a komşu olan kesi-
mİnİn vaskularizasyonunu sağlar.

Tartışma

BOUl'dellejBressou (1) köpekte iki koroner arterin gencI dallan-
ma durumlarının ruminantların kalp arterlerininkine benze'dİğini,
Lüeke (8) ise köpekte sağ koroner arterin distal ke3iminin gelişme-
diğinİ bildirmiştir ki bu durum araştırmamızdan edindiğimiz veri-
lere uygun olduğu, hatta bu nedenle sağ koroner damarın sadece
ramus cireumflexus dexter'den ibaret olduğu saptanmıştir. Benzer
durum Hegazi (7) tarafından sığırda, Dursun (4) tarafından ise
danada saptarımıştrr.

Köpekte (8,9,10), sığırda (7) ve danada (4) olduğugibi, köpeği
konu edinen araştırmamızda da ramus interventricularis subsinuo-
sus'un ramus eireumflexus sihister'in devamı olduğu ve onun tarafın-
dan oluşturuld'lğu saptanmıştır. Dursun (5) a.eoronaria dextra'nın
çok zayıf teşekkül ettiği bir domuz kalbinde ram us interventrieularİs
subsinuosus'un ramus eireumflexus sinister'den geldiğini ve ramus
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interventricularİs paraconalis ile anastomose olduğunu bildirmiştir.
Dursun (4)'ün verilerine uygun şekilde, araştırmamızda da ramus
interventricularis paraconalİs ilc ramus interventricularis subsinuo-
sus arasında bir anastomosis saptandığı gibi sonki damarın aynı za-
manda ramus marginis ventricularis dextri ile de anastomose olduğu
tesbit edilmiştir.

Christensen jCompeti (3) a.coronaria sinİstra'nın descendent
kolunun (ramus interventricularis paraconalis), Fehn ve arkadaşları
(6) ise aynı koldan orijin alan a.septalis'in anterior kolunun septum
interventriculare'nin beslenmesinde önemli rol aldıkları bildirilmiş-
lerdir. Araştırmamızdan edinilen veriler (3) ve (6) nın bulgularını
desteklemektedir. Bununla beraber septum interventriculare'nin vas-
kularizasyonu için ramus interventricularis subsinuosus'tan da kol-
lar ayrıldığı saptanmıştır. Köpekte iki descendant kolun da sol koro-
ner arterden geldiği ve caudal descendant arterin kolları ile sağ ve
sol marginal arterler arasında anastomosis'in varalduğu (2) bildiril-
mişse de araştırmamızda sadece bir vak'ada ramus marginis vent-
ricularİs sinistri ile ramus interventricularis paraconalis'in kolu olan
ramus collateralis sinister praximalis arasında, iki vak'ada ise ramus
distalis ventriculi sinistri ile ramus interventricularis subsinuosus
arasında, diğer vak'alarda ise ram us marginis ventricularis dextri
ile ramus interventricularis subsinosus'un bir kolu arasında anasto-
mosis'in varlığı saptanmıştır.
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Şekil i: ı- Köpeğin kalp damarları
:l- Aurieula sinisıra
h-Atrium sinistrum
e-Aurieula dexlra
d-Margo venlrieularis dexter
1-TrUl1eus pulmonalis
2-Areus aortae
3-A. braehioecphaliea
4-A. subclavia sinisıra
5-Vv. pulınona!cs
6-A. eoronaria sinistra
8-Ramus intervenırieularis paraeanalis
9-Ramus proximalis at,ii sinistri
IO-Ramus proximalis ventrieuli sinistri

f

(soldan görünüş-faee aurieulaire ou gauehe)
e-Vcntrieulus dexter
f-Apex cardis
g-Margo ventrİcularis sinister
h-Vcnırieulus sinisler
i I-Raınus intermedius atrii sinislı-i
i2-Ramus ınarginis ventrieularis sinislri
i3-Ramus cani artcriosi
13'--aRamus coni arteriasi (raınus eircum-

flexus dextcr'in kolu)
i4-Ramus colJalcralis sinisıcr proximali.s
15-Ramus collateralis sinister distalis
16-Ramus proximaIis ventriculi dcxtri
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Şekil 2 :-Köpeğin kalp damarları
a-Auricula sinistra
b-Atrium 'sinistrum
c-Auricula dextra
d-IVfargo ventricularis dexter

I-Truncus pulmonalis
2-Arcus aortae
3-A. brachiocephalica
4-A. subclavia sinistra
5_Vv. pulmonalcs
6-A.coronaria sinistra
7- Ramus circumfIcxus sinister
8-Ramus interventircularis paraconalis
9-Ramus proximalis atrii sinistri
IO-Ramus proxima.Iis vent.iculi sinistri
ll-Ramus intermedius atrii sinistri

(soldan görünüş-Face aurieulaire ou gauche):
e-Ventriculus dexter
f~Apex cordis
g- Margo ventricularis sinister
h-Ventriculus sinister

12-Ramus marginis ventricularis sinistri
i3-Ramus co"i arteriosi
i3a-Ramus conİ arteriosi (ramus circuın-

flexus dexter'in kolu)
l4-Ramus coııateralis siniste rproximalis
l5-Ramus col1atcralis sinister distal is
l6-Ramus proximalis ventriculi dextri
17-Ramus distalis ventriculi sinisıri
18-Ramus interventricularis subsinuosus
19-Ramus circumflexus dexter
20-Ramus marginis vcntricularis dextri
21-Ramus distalis ventriculi dextri



a

atriale ou droite):

distal is yen trieuli sınıstri
interventrieularis subsİnosus
eireumflexus dexter
marginis ventrieu!aris dextri
intermedius a trii dextri
distalis ventrieuli dextri
distalis atrü dextri

sinister

c
Şekil 3 :-Köpeğin kalp damarları (sağdan görünüş-Faee

a-Margo ventrieularis sinister
b-Ventriculus sinister
c-Apex eordis
d-Margo ventrieularis dexter
e-Ventrieulus dexter

9-Ramus
lO-Ram us
i I-Ramus
12-Ramus
13-Ramus
14-Ramus
IS-Ramus

I-Areus aortae
2-A. braehioeephaliea
3-A. subeIa\-ia sinistra
4- Truneus pulmonalis
S-Vv. pul monal es
6-V. eava eranialis
7-V. eava eaudalis
8-Ramus eirewnflexus
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Şekil 4:-Köpek kalbinin koroner arterleri ve ventriculus'ların kaidesindeki delik1cr (Ori-
fices de la base des ventricules et les arteres coronaİres du coeur de chien)

a-Valvula semilunaris sinistra, b-Valvula semilunaris dextra, c-Valvula semilunaris
intermedia, d-Valvula semilunaris sinistra, e-Valvula semilunaris dextra, f-Valvula semİ-
lunaris septalis, g-Cuspis angularis, h-Cuspis septalis, i-Cuspis parietalis, I-Cuspis septalis,
m-Margo vcntricularis dcxtcr, n-Margo ventricularis sinister, o-Su1cus intervcntricularis
subsinuosus, p-Su1cus interventricularis paraconalis

l-A. coronaria sinistra, 2-Ramus circumfIexus siııistcr, 3-Ramus proximalis ventri-
culi sinistri, 4-Ramus marginis ventricularis sinistri, 5-Ramus distalis ventriculi sinistri,
6-Ramus interventricularis subsinuosus, 7-Ramus intervcntricularis paraconalis, 8-Ramus
coIlateralis sinister proximalis, 9-A. coronaria dextra, IO-Ramus coni arteriosi, II-Ramus
proximalis atrii dextri, l2-Ramus proximalis ventriculi dcxtri, 13-Ramus marginis ventri-
ricularis dcxtri, 14-Ramus distalis vcntriculİ dextri
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