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YERLİ KÖPEK, YERLİ KEDİ VE BEYAZ YE;'\i ZEL\i\OA TAVŞA:\];,IN (ORYC-
TOLAGUS CC!\ICL'LUS) CI.AVICCLA'SI CZERi'\DE l\I:\KRO-A:\'ATOMİK

BİR ARAŞTIRMA

Yaşar Uçar* M. Kamil Öcal * * Merih Hazıroğlu * * *

Makro-Anatomische Untersuchungen über die Clavicula des einheimischen Hun-
des, der einheimischen Katze und des Neuzelandshasens.

Zusammenfassung: Bei dieser Arbeit Ulurden die Clavicula und
die mit ihr betr~ffenden, anatomiselıen Bildungen des einheimischen Hundes,
dcr cınheimischen Kat.(e und de.r Neuzelal1dshasens untersucht. Es wurde Jest-
gestelt, dass die Clavicııla beim Hund als eın kleiner, platter Knochen v01'han-
den isl. lhre Griisse und Form unterfiegt einer staı.ken Variabilitat. Sie liegt
an der medialen Ende von lntersectio clavicularis, wo sie vom. Af. brachiocep-
haticus bedeekt is!. Die Clavicula des Hundes beje.rtıgt .rich durch den Faser-
zııg mit der kaudalcıı K ante der Scapula.

Bei der Kat;,:.eund dem Hasen isı die Clavicula al.r ein dünner, langlic-
her Knochen ı;orhanden, ulo Inteneetio davicularis sich bejindet. ObUlOhl die
Clavicula beim Hasen den AI. brachiocephalicııs überquert, lagert sie sich bei
der Katze nur in der medialen Dreifüıiftel dieses Afuskets. Die Clauicula der
beiden Tieren b(fe.rtigt sich dureh die Fa.rer<.ügemit der CoUum scapulae ul/d
der J\1anubrıum sterni.

Özet: Bu çalışmada )'erli köpek, kedi ve beyaz Yeni Zelanda tavşamnın
dauicula' sı ue bununla ilgili anatomik oluşumlar incelenmiştir.

Köpekte Clavicula küçük, yassı bir kemikçik olarak görülmüştür. Kemi-
ğin şekli ve bü)!üldi(~ü ba;,:.ıdeğişiklikler gÖ'.rtermektedir.fntersectio clauicularis'
in medial ucunda, ı.,1. brachiocephalicu.r tarafından örtülmüş olarak bulunan
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Clavicula, bu /w)'vanda bir bal! aracılığıyla scaputa'nın caudal kenarına bağ-
lanmaktadır.

Kedi ve tm'şanda Clavicııla ince uzun bir kemikçik olarak daima bulun-
maktadır. Inlerseeıio c!al'icıılaris bölgesinde bulunan bu kemik, kedide Af. braı:-
hiocephalicııs'un genişliğinin medial 3/ 5, tavşanda ise tüm genişliği içerisinde
'yerleşmiş olarak saptanmıştır. Her iki hayvamn clavicula' sı, uçlarından çık,ın
ba<~tarla, iHanubrium sterni ve Collum scapulae)e bağlanmıştır.

Giriş

Veteriner hekimli,ğin tedavi alanı içinde bulunan köpek, kedi
ve tavpD., aynı zamanda, gerek insan hekimliğinde, gerekse veteri-
ner hekimlikte deney hayvanı olarak da kullanılmaktadır. Bu neden-
le, her üç hayvanın anatomisi üzerinde yapılan araştırmalar gittikçe
yoğunluk kazanmaktadır. Yapılan literatür taramasında, köpek (2,
3, 4, 8), kedi (3, 4), ve tavşanın (12) c1avicula'sı üzerinde, klasik ki-
taplar dışında, çok az bilgi bulunabilmiştir. Adı geçen üç hayvanın
bu kemiği üzerinde, gerek klasik kit2.plar ve gerekse araştırmacılar
arasında, çelişkili bilgiler dikkati çekmektedir. Gültekin (6, 7), c1a-
vicula'nın bazı iri çoban köpeklerinde, M. brachiocephalicus'un
omuz hizasma düşen kısmı içinde, iskeletten ayrılmış olarak, rudi-
menter bir kemikçik şeklinde bazen görülebileceğini belirtmektedir.
Köpektc csasen clavicula'nın bulunmadığını, ancak M. brachiocep-
halicus üzerinde Intersectio c1avicularis'in mevcut olduğunu, bazen
burada küçük bir kıkırdak bulunabileceğini bildiren Çalışlar'a (2)
karşın, değişik köpek ırkıarında, omuz eklemi önünde, yağ dokusu
içerisine gömülmüş, Clavicula kalıntısı olarak daima bir kemikçik
bulunduğuna değinilmektedir (3, 4, 5).

Kedide clavicula 'nın küçük bir kemikçik olarak, omuz eklemi-
nin hemen önünde bulunduğu ve bu kemiğe cranial'den M. trape-
zius'un Pars clavicularis'inin mcdial yarımı ilc M. sternocleidomas-
toideus'un Pars cleidomastoideus'unun; ventrocaudal'den' ise M. del-
toideus'un Pars clavicularis'inin insertio yaptığı bildirilmektedir (3,
4). Kcdidc c1avicula'nın M. cleidocervicalis, M. cleidomastoideus
ve M. cleidobrachialis'in birleşme yerine yerleşmiş çubukcuk şek-
linde bir kemikçik olduğu ve adı geçen kaslara bağlanma yeri oluş-
turduğu belirtilmektedir (I O).

Tavşanda clavicula'nın ~vi. brachiocephalicus'un içerisinde yer-
Iqmiş, ince bir kemikçik halinde bulunduğuna değinilmektedir (ı).
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Bu araştırma ile veteriner-insan hekimliklerinde laboratuvar
hayvanı olarak oldukça öneme sahip yerli köpek, kedi ile beyaz Yeni
Zelanda tavşanının claviClıla'sı ve bununla ilgili anatomik oluşum-
Iara açıklık kazandırmak amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Bu araştırmada, 10 adet yerli köpek (5 erkek, .5 dişi), 10 adet
yerli kedi (.5 erkek, .5 dişi) ve 10 adet beyaz Yeni Zelanda tavşanı
(.5 erkek, .5 dişi) kullanılmıştır. Köpek ve kediler Ankara bölgesinden,
tavşanlar ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deneme Hayvan-
ları Ünitesinden temin edilmiştir. Hayvanların hepsi ergin olarak se-
çilmiştir. Hayvanlar kloralhidrat ile uyutulup % iO luk formaldehit
ile tesbit edildikten sonra, asit fCnik'li küvetlerde muhafaza edilmiş-
lerdir. Araştırmada, anatomik çalışmalarda her zaman kullanılan
aletlerin dışında, büyüteç, stereo mikroskop, kompas kullanılmıştır.
Clavieula'ların histolojik kesitleri yapılarak, kemikleşme durumları
gözden geçirilmiştir. Histolojik inceleme yapmak amacıyla alınan
örnekler % iO formalin eriyiği içerisinde ilk tespiti yapıldıktan son-
ra ~itrik Asit metoduyla dekalsifiye edilmiştir. Daha sonra otomatik
doku proscsüründen geçirilerek parafin bloklara ahnmış ve iO mik-
ron kalınlığında elde edilen kesitler Hematoksilen-Eosin ile boyan-
mıştır. Preparatlar Leitz- Wetzlar orthoplan marka mikroskop ilc
incelenmiştir.

Bulgular

Araştırmada kullanılan ergin köpek, kedi ve tavşanın clavicula'
sının histolojik kesitlerinde, bunun tamamen kemikleşmiş olduğu
saptanmıştır. Bu üç hayvanın clavicula'sına ait bazı ortalama ölçü
değerleri Tablo i'de gösterildiği şekilde bulunmuştur.

Tablo ı. Köpek, kedi ve tavşanın clavicula'sına ait ortalama veriler.

4,';

Genişlik
(mm)

Kalınlık (mm)

___~ater~l~~ Oı~a _ J_~~~~al ~~

- 0.7 -.

Uzunluk
(mm'

Hayvan

Köpek ii
--o - - -----,.----1-- -------- --.- ....-- .---- ------- ..-1------
Kedı 21 1,04 0,89 0.,91 -

_. - ..---.---- ---'-"--- ---- ------ .._.1---- .------- ---------- -------
Tavşan ı 28,4 i 1,83 1,05 i I,GG -
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Köpek: Köpekıc clavicuIa'ya küçük, yassı ve düzensiz bir kemik
olarak rastlanmıştır. Kemiğin şekIi her hayvanda değişik görüImüş-
tür (Şekil I). Clavicula, Intersectio clavicularis'in ucuna bitişik, M.
brachioccplıalicus'un buraya isahet eden parçası ilc örtülmüş oIarak
bulunmaktadır (Şekil 4.-d). YI. brachiocephaIicus'un M. cleidomas-
toidcus vc~L cleidobrachiaIis'i clavicuIa'ya birkaç kas lifi ilc bağlan-
dığı haIde, :\1. cleidoccrvicalis'i bu kemik ile hiçbir bağlantı oluştur-
mamaktadır.

Şekil ı. Köpeğin Cla"icııla'sı

1\bb. ı.Die Clavicula des Hundes

GeneI oIarak, yağ kitlesiyIe kuşatıImış olan CIavicula, 0,5 cm
genişliğinde yayvan ve ince fibröz bir bağ iIe scapula'nın Margo cau-
uaIis'inin dorsal 1/ 2 sine bağlanmaktadır. Bu bağın, clavicula'dan
çıktıktan sonra, :M. teres major ile Ni. subscapularis arasına girerek,
bu iki kasın perimysium'u ilc kaynaştıktan sonra, yukarıda belirti-
len yere ulaştığı saptandı.
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Köpektc intersectio cIavicularis, omuz ekIcminin hemen onun-
de, M. brachioeephalicus'un üzerinde belirgin olarak görülmektedir
(Şekil 4. 1-2). Çizginin lateral ucu aeromion'dan geçcn sagittal hat
üzerinde; medial ueu ise l\1anubrium stcrni'nin eranial'inden geçen
transversal düzlcm üzerinde bulunmaktadır. Bu ncdenle Clavicula
çizgisi M. brachiocephalicus'u transversal olarak değil, bilakis cra-
niodorsal-caudöventral btetmektedir. Bu çizgiye ventral'den M. cIe-
idobrachialis (Şekil 1-a); craniodorsal'den ise yüzlek olarak l\1. cIci-
docervicalis (Şekil 4-b); derinden M. ckidomastoideus (Şekil 4-c)
yapışmakta, böylece köpektc Interscctio ciavicularis'i adı geçcn bu
üç kas oluşturmaktadır.

Kedi: Bu hayvanda cIavicula'ya küçük, ince uzun bir kemik ola-
rak rastlanmıştır (Şekil S-d). Tuberculum majus'un cranial'inde,
vücut eksenine transversal bir duruş gösteren bu kemiğin lateral ve
medial tarafta bulunan uçları biraz daha kalınlaşmıştır (Şekil 2).
Kedide Clavicııla doğru bir kemik şeklinde olmayıp, ventral'c doğru
konvcx bir kıvrılma göstermektedir. Clavicula lateral ucundan Çı-
kan birtakım kiriş iplikleri ilc CoIlum scapulae'nin caudal kenarına;
medial uçtan çıkanlarla ise Manubrium sterni'ye bağlanmaktadır.
Bu kcmik ~1. brachiocephalieus'un kısımları olan M. cIcidobrachi-
alis, M. cIeidocervicalis ve M. cIeidomastoideus'a inscrtio oluşturmak-

Şekil 2. Kedinin Cb"icıı!a'"

Abb. 2. Die Cla"İeub der Katze
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tadır. Ancak bu kemiğin uzunluğunun, M. brachioccphalicus'un
tüm genişliğinin 3/ 5'i kadar olduğu saptanmıştır. Clavicula M. brac-
hiocephalicus'un medial 3/ 5'i içersinde yer almış olduğundan, adı
geçen kasın lateral 2/ :i'i c1avicula'nın devamı görünümü veren trans-
versal, kirişsel bir yapıya, Intersectio c1avicularis'e dörı.üşmüş olduğu
tesbit edilmiştir (Şekil 5 1-2). Clavicula'nın yukarıda açıklanan ko-
numuna bağlı olarak M. brachiocephalicus'u oluşturan kasların ge-
rek adı geçen kemiğ'c, gerekse Intersectio c1avicularis'e yapışmalan
ise a~ağıdaki şekilde saptanmıştır.

.1\1. c1cidocervicalis'in medial 3/ 5'i c1avicula'ya; lateral 2/ S'i
lnterscctio c1a\'icularis'e bağlanmaktadır (Şekil S-b). ::\1. c1eidomas-
toideus, M. c1eidocervicalis tarafından örtülü olduğu halde, c1avicu-
la'ya bağlanmakta, ancak Intersectio c1avicularis'lc bir ilişkisi bulun-
mamaktadır (Şekil S-c). l'vı' c1eidobrachialis'in ise medial 3/ S'i
c1avicula'nın alt kenanndan, lateral 2/ 5'inin de Intersectio c1avicu-
laris'ten çıktığı görülmüştür (Şekil 5-a).

Tavşan: Bu hayvanda c1avicula'nın, venlral'e doğru bir kıvnl-
ma gösteren, ince uzun bir kemikcik olarak mevcut olduğu saptan-
mıştır (Şekil 3). Tavşanın Interscctio c1avicularis'i omuz ckleminin
önünde, M. brachioccphalicus'u trans\'crsal kateden belirgin bir çiz-

Şekil 3. Tavşanın Clavicula'sı

Abb. 3. Die Clavİcula des Hascns
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Şekil 4. Köpek: Clavicula ve btmuna ilgili anatomik oluşumların şcmatik görünümü.

Abb. 4. Hund: Die schematischc Darsıcııung der Clavicula und dcr miı ilır betreffcnden,
anatomischen Bildungcn.

a-M.cIcidobrachialis, b-M.c1eidocervicalis,c-:\1.e1eiclomasıoideus,d-Cla "iClıla, ı.2 :in tcr;cc-
tio e1avicularis.

gi halinde görülmüştür (Şekil 6 1-2). Clavicula bu çizginin bulundu-
ğu yerde ve adı geçen kasın içinde uzanmaktadır (Şekil 6-d). Inter-
sectio clavicularis caudoventral'den gelen M. cleidobrachialis ilc
craniodorsal'den gelen M. cleidobasilaris tarafından oluşturulmak-
tadır. Ancak adı geçen her iki kasın clavicula'ya zayıf olarak bağlan-
dığı görülmüştür. Clavicula'ya esas bağlantı)'!, craniodorsal'den ge-
len M. clcidomastoideus (Şekil 6-c) kemiğin medial yanmına; tüm
, kemiğe ise, medial yanmı adı geçen kas tarafından örtülmüş olarak
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Şekil 5. Kedi: Clavictıla ve btlnunla ilgili anatomik oluşumların şcmatik görünümü.

Abb. 5.Katzc: Die schematicshe Darstellung dcr Clavicula und dcr mit ihr betrcfrenden,
anatomischen Bildungcn.

a- !vLclcidobraclıialis, b-iV1.clcidrjCcrvicalis,c-M.c1eidomaslOidcus, d-Clavicula, 1-2 :In-
terscctio clavicularis.

bulunan, M. cJcidobasilaris yapmaktadır (Şekil 6-b). Caudoventral'
den ise bu kemiğe M. cJeidobrachialis (Şekil 6-a) ve M. pectoralis
supcrficialis ilc örtülü olarak bulunan, M. pectoralis clcidoscapularis
(Şekil 6-c) ile M. pectoralis cJeidoscapularis accessorius (Şekil 6-f)
yapışmaktadırlar.

Clavicula'nın lateral ucundan çıkan birtakım kiri~ ipliklerinin
Collum scapulae'nın caudal kenarına, medial ucundan çıkanların ise
Manubrium sterni'ye yapıştığı saptanmıştır.
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Şı;kiI6. Tavşan: Cla"icula ve bununla ilgili anatomik oluşumların şematik görünümü.

Abb. 6. Hase: Die sehematische Darstellung der Clavicula und dcr Illiı ilır betrdfenden,
anatomisclıcl1 Bildungen.

a-M.cleidobrachialis, b-M.cledobasilaris, c-:\f.cleidomastoideus, d-Clavicula, c-M.pecto-
ralis clcidoseapularis, f-M.pectoralis cleidoscapularis accessorillS, 1-2: Intersectio clavicularis.

Tartışma ve Sonuç

Köpek: Köpektc cIavicula'nın bulunmadığı, Intersectio cJavi-
cularis'in mevcut olduğu ve bazen burada bir kıkırdak parçasının
bulun.duğu bildirilmektedir (2). Bu kemiğin sadece bazı çoban kö-
peklcrinde bulunduğu, ancak iskeletle bağlantısı bulunmadığı belir-
tilmektedir (6. 7). Köpektc clavicula'nın oval, düzensiz bir lcvha
~eklindc daima bulunmakta olduğu (3, 4, 5, 8, 9, ll) ve kemiksel-kı-
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kırclaksal yapıda olduğu bildirilmektedir (5, B). Bazı ara~tıncıIarca
(6, 7, ,9) bu kemiğin iskelet ile bağlantısıııın bulunmadığının bildi-
rilmesine karşın, 5 mm. geni~liğinde fibröz bir bağ aracılığıyla, ki
bu band 1'.1.teres major ile lVI. subsca pularis arasından geçerek, sca-
pula'nın :LvIargothoracalis'inc, ayrıca bir takım ipIikIcI'le de Sıerııum'a
bağlandığı belirtilmektedir (4., 5).

Köpekte Intersectio clavicularis :VI. brachiocephalicus'un doku-
su içerisinde enine bir çizgi olarak görülür (7, 8), 1'.1.cleidomastoide-
us, YI. cleidocervicalis ve 1'.1. clcidobraclıialis bu <;izgiden çıkarlar
(5, 8, 9, II).

Köpektc C1avicula'nın küçük, yassı, düzensiz şekilli bir kemikcik
olarak mevcut olduğu saptandı. Bu kcmiklc ilgili ölçü ler Tablo-I'dc
gösterildiği şekilde bulunmuştur. Ergin köpek C1avicula'sının histo-
lojik olarak incelenmesinde tamamen kemiksel olduğu tesbit edil-
miştir. Bu hayvaıı.da adı g-cçen kemiğin, Interscctio clavicularis'in
medial kenarına bitişik olduğu ve M. brachioceplıalicus tarafından
örtülmüş olarak bulunduğu görülmüştür. Ayrıca, Clavicula 0,5 cm
genişliğinde, yayvan, fibröz bir bağ' ilc scapula'nın l"vlargo cauclalis'
inin dorsal i!2 sine yapışmaktadır. Bu bağ' clavicula'dan çıktıktan
sonra 1'.1. teres major ile !vi. subscapularis arasından girer ve her iki
kasın perimysium'u ile kaynaşarak, yukarıda belirtilen yere bağlaıı-
maktadır. Kcmiğin Sterııum ile herhangi bir bağlantısı saptanama-
mıştır.

Kedi: Kedide C1avicula'nın M. brachiocephalicus'un içine yer-
leşmiş, ince, uzun, uçları biraz kalınlaşmış bir kemik olarak bulun-
duğu ve Intersectio clavicularis boyunca uzandığı, düz bir kemik
olmayıp, venlral'e doğru konvex bir bükü1me gö~terdiği (3, 4, 5, 9,
10, ll); diğer iskelet kemikleriyle bir hağ'lantlsl buluıımadığı bildi-
rilmektedir (9). Clavicula'nın uzunluğunun kedide 2.5 cm (5-9);
18-25 mm (4) olduğu ve heriki ucundan çıkan fibröz ipliklerle 1'.1a-
nubrium sterııi ile Collum scapulac'ye bağlandığı bildirilmektedir
(3, 4).

Bulgularda kedinin clavicula'sı ilc ilgili rakamsal veriler Tab-
lo- ı'de belirtildiği şekilde saptanmı~tır. Ayrıca, Cıavicula'nın M.
brachiocephalicus'un mcdial 3! 5 i içerisinde ycrlcşmi~ olduğu, la-
teral 2/5 inde ise Intersccıio clavicularis'in kemik içermediği görül-
müştür. Kcdide bu kemik, mcdial ucundan çıkan fibröz ipliklerle
Manubrium sterni'ye; lateral ucundan çıkanlarla da Collum scapu-
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lae'ye bağlanmakta, dolayısıyle literatürde (3, 4) belirtilen duruma
uymaktadır.

Taq(lII: Bu hayvanda clavicula'mn ince, uzun, uçları biraz ka-
Imlaşmış ve ventral'e doğru konveks bir bükülme gösteren kemikcik
şeklil'.dc, M. braclıioccphalicus'un içine yerleşmiş olarak bulunduğu
belirtilmektedir (I). Bu kemiğe M. cleidomastoideus, M. cleidoccr-
vicalis, M. pectoralis profundııs\ın :rvı. praescapularis'inin bağlandı-
ğı bildirilmektedir (I, 12).

Şekil ve konumil yönünden yukarıdaki literatür bilgilerine uyan
Clavicula ile ilgili ölçüler Tablo-I de belirtildiği değerlerde saptan-
dı. Ayrıca tavşanda bu kemik, medial ucundan çıkan birtakım fibröz
ipIikIeric :vlanııbrium sterni'ye; lateral ucundan çıkanlarla da Col-
lum scapulae'ye bağlanmakt~ \'C bıı yönden kedininkine benzemek-
tedir.
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