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Özet: Yapılan bu çalışma ile Yeni Zelanda tavşanı ve kobaya ait kalp kapaklarının morfolojik açıdan karşılaştırmalı olarak
incelenmesi ve bu konu ile ilgili var olan bilgi ihtiyacının bir ölçüde karşılanması amaçlanmıştır. Kalp kapakçıklarını incelemek
üzere çalışmada 10’ar adet erkek Yeni Zelanda tavşanı ve kobay kullanılmıştır. Alınan kalpler %10’luk formol ile tespit edildikten
sonra Olympus MTX diseksiyon mikroskobu altında incelenmiştir. Rakamsal veriler üzerinde Mann-Whitney U analizi
uygulanmıştır. Valva atrioventricularis dextra’nın 7 tavşan ve 4 kobay kalbinde üç yapraktan, geri kalan kalplerde ise iki yapraktan
oluştuğu belirlenmiştir. Septum interventriculare’nin ventriculus dexter’e bakan yüzüne yerleşmiş musculus papillaris’lerin olduğu
saptanmıştır. Bu kaslardan musculus papillaris magnus’un bütün kalplerde 1’er adet, musculus papillaris subarteriosus’un bir tavşan
kalbinde 2 adet olmak üzere diğerlerinde 1’er adet olduğu gözlenmiştir. Musculus papillaris parvus sayısının ise her iki hayvan
türünde de bireysel farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Valva atrioventricularis sinistra’nın incelenen bütün hayvanlarda iki adet
yapraktan oluştuğu belirlenmiştir. Ventriculus sinister’in dış duvarına yerleşmiş iki adet musculus papillaris’in varlığı gözlenmiştir.
Bu iki musculus papillaris’in çeşitli sayıda başçığa ayrıldığı saptanmıştır. Her iki ventrikülde de, musculus papillaris’ler ve
atrioventriküler kapakların yaprakları arasında uzanan chorda tendinea’ların olduğu görülmüştür.Tavşan ve kobay kalplerinde
yapılan incelemeler sonucunda valva atrioventricularis dextra ve valva atrioventricularis sinistra’nın yapraklar arası ayrımının
belirgin olmadığı gözlenmiştir. Valva trunci pulmonalis’in ve valva aortae’nin incelenen materyallerin tümünde üç adet yarımay
kapakçıktan oluştuğu tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Anatomi, kalp, kalp kapakları, kobay, tavşan

Comparative macro anatomy of the heart valves of the New Zealand rabbit and Guinea pig
Summary: In this study, it was observed that comparative macro anatomy of the heart valves of the New Zealand rabbits and
Guinea pigs. Also, it was intended that need of information about this topic was supplied. For this purpose, morphology of the heart
valves on 10 male New Zealand rabbits and 10 male Guinea pigs were investigated. The findings were obtained through examining
the materials fixed in the 10 % formol solution by using Olympus MTX dissection microscope. Mann-Whitney U analysis method
was applied to numerical data. It was determined that tricuspidal valve was composed of three cusps in the 7 hearts of rabbits and 4
hearts of the Guinea pigs, and it was composed of two cusps in the other hearts observed. Papillary muscles were determined on the
septal walls of right ventricles of the hearts. The anterior papillary muscle was observed to be a single one, and the septal papillary
muscle was also a single muscle except the heart of one rabbit. It was determined that the number of posterior papillary muscle had
individual differences in both rabbits and guinea pigs. It was observed that the bicuspidal valve was composed of two cusps in all the
examined animals. Two papillary muscles which were located on the outer wall of left ventricle were seen. They were determined to
possess several small heads. On both ventricles, the tendinous chords that extend between the papillary muscles and leaflets of the
atrioventricular valves were seen. The investigations on the hearts of the rabbits and guinea pigs exposed that separation of leaflets of
valva atrioventricularis dextra and valva atrioventricularis sinistra was not clear. It was observed that valva trunci pulmonalis and
valva aortae comprised three semilunar valvulas in all the materials examined.
Key words: Anatomy, guinea pig, heart, heart valves, rabbit.

Giriş
Ostium atrioventriculare dextrum’da yer alan valva
atrioventricularis dextra üç adet yapraktan oluşur (2, 6, 7,
10,18). Bu yapraklar tutundukları yere göre; ventriculus
dexter’in dış duvarında bulunan cuspis posterior (parietalis),
*

Aynı başlıklı Doktora Tezi’nden özetlenmiştir.

septum interventriculare’de yer alan cuspis septalis ve
ostium atrioventriculare dextrum ile conus arteriosus
arasında bulunan da cuspis anterior (angularis) olarak
isimlendirilir (2, 6, 10). Ventriculus dexter’de septum
interventriculare’de yerleşmiş olan musculus papillaris
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subarteriosus ve musculi papillares parvi ile genellikle
dış duvarda yerleşen musculus papillaris magnus bulunur
(2, 6,15, 23).
Ostium atrioventriculare sinistrum’da yer alan valva
atrioventricularis sinistra, cuspis septalis ve cuspis
parietalis olmak üzere iki yapraktan oluşur (6, 7, 11, 18,
23). Yaprakları, valva atrioventricularis dextra’nın
yapraklarına göre daha geniş ve kalındır. Cuspis septalis
(anterior) geniştir ve ostium atrioventriculare sinistrum
ile ostium aortae’yi birbirinden ayırır. Cuspis parietalis
(posterior) ise dış duvarda yer alır (3). Ventriculus
sinister’in dış duvarına yerleşmiş iki adet musculus
papillaris bulunur. Bunlar yerleşim yerlerine göre musculus
papillaris subauricularis (anterior, dorsalis, cranialis) ve
musculus papillaris subatrialis (posterior, ventralis)
olarak adlandırılmışlardır (2, 6, 10, 13).
Musculus papillaris’lerden çıkıp kapakların ventriküler
yüzüne, serbest kenarına ya da taban kısmına yapışan ve
değişik uzunluktaki ışın yelpazesi tarzında yapılara
‘chorda tendinea’ adı verilmektedir (2, 6, 10, 23, 24).
Truncus pulmonalis’in girişinde yer alan valva
trunci pulmonalis; valvula semilunaris dextra, valvula
semilunaris sinistra ve valvula semilunaris intermedia
olmak üzere üç adet semilunar kapakçıktan oluşur (2, 10,
11, 18, 23).
Aorta’nın girişinde yer alan valva aortae üç adet
yarımay şeklindeki kapakçıktan oluşur. Yerleşim yerlerine
göre bu kapaklar; valvula semilunaris sinistra, valvula
semilunaris dextra ve valvula semilunaris septalis olarak
adlandırılırlar (6, 10, 11, 23).
Yapılan bu çalışma ile Yeni Zelanda tavşanı ve
kobayda kalp kapaklarının makro anatomisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve bu konu ile ilgili var olan
kaynakların geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot
Yeni Zelanda tavşanı ve kobayda kalp kapaklarının
karşılaştırmalı olarak incelenmesi amacıyla 10’ar adet
ergin erkek Yeni Zelanda tavşanı ve kobay kullanılmıştır.
Hayvanlar 0,5 mg/kg xylazin ve 35 mg/kg ketamin
kullanılarak anesteziye alınmıştır. Anesteziden sonra
hayvanların canlı ağırlıkları tartılmıştır. Yaş aralığı 9 - 12
hafta arasında olan kobayların canlı ağırlıkları 700 - 900
gram, yaş aralığı 23 – 32 hafta arasında olan tavşanların
canlı ağırlıkları ise 1800 - 3000 gram olarak saptanmıştır.
Hayvanların karın boşluğu açılarak aorta abdominalis’e
yapılan bir ensizyon ile kanın boşaltılması işlemi
gerçekleştirilmiştir. Dolaşım sisteminin fizyolojik tuzlu
su ile yıkanmasından sonra bistüri ve pens yardımıyla
kalp, bağlantılarından ayrılarak dışarı alınmıştır. Tavşan
ve kobaylardan toplanan kalpler hayvan türüne göre
ayrılarak tespit amacıyla, içlerinde %10’luk formol
bulunan kaplara konulmuştur. Kalpler, Olympus MTX
diseksiyon mikroskobu altında incelenerek bulgular

alınmıştır. Ölçümlerde okulometre kullanılmıştır. Rakamsal
veriler üzerinde Mann-Whitney U istatistiksel analizi
uygulanmıştır. Materyallerden çekilen fotoğraflarla,
bulgular görselleştirilmiştir. Bu amaçla Intel play QX3
digital mikroskoptan, Nikon F3 marka ve Olympus
marka fotoğraf makinelerinden yararlanılmıştır. Anatomik
terimlerde Nomina Anatomica Veterinaria'dan yararlanılmıştır.

Bulgular
İncelenen materyallerden yedi tavşan ve dört kobay
kalbinde valva atrioventricularis dextra’nın 3 adet yapraktan
oluştuğu belirlendi. Bu yapraklardan cuspis septalis’in
(şekil 1 a, şekil 4 d) ostium atrioventriculare dextrum’un
septum interventriculare’deki kısmında, cuspis parietalis’in
(şekil 1 b) aynı deliğin lateral duvardaki kısmında, cuspis
angularis’in ise ostium atrioventriculare dextrum’un
anterior kenarında ilk iki yaprağın arasında yerleşmiş
olduğu saptandı. Üç tavşan ve altı kobay kalbinde ise
valva atrioventricularis dextra’da 2 adet yaprak ayırt
edilebildi. Bu kalplerde cuspis angularis’e rastlanmadı.
Yapraklar arası ayrım yapılırken commissura’lara tutunan
yelpaze şeklindeki chorda tendinea’lardan yararlanıldı.
Yelpaze tarzında chorda tendinea bulunmayan kalplerde
ise commissura’lar belirlenirken musculus papillaris’lerin
uçlarının yöneldiği veya tutunduğu kısımlar ya da
yapraklar arasındaki en derin çentikler dikkate alındı. Her
iki hayvan türünde de yarım daire şeklinde olduğu
saptanan cuspis septalis’in serbest kenarının genellikle
tavşanda daha düz olduğu, kobay kalplerinde ise çok
küçük girinti ve çıkıntılara sahip olduğu görüldü. Ayrıca
cuspis septalis’in ventriculus dexter’e bakan yüzünün,
serbest kenarları dışında özellikle tabana yakın kısımları
olmak üzere çeşitli yerlerinden direkt septum
interventriculare’ye tutunduğu tespit edildi. Cuspis
parietalis’in serbest kenarındaki yarık ve çıkıntılar
nedeniyle şeklinin belirlenmesinde güçlüklerle karşılaşıldı.
Bu yaprağın kısa yarıklarla sayıları kobayda 2 adet,
tavşanda ise 2 ile 5 adet arasında değişen çıkıntıya
ayrıldığı belirlendi. Yedi kobay kalbinde ise bu yaprağın
tek parçadan ibaret olduğu belirlendi. Cuspis angularis’in
serbest kenarında yarık ya da çentikler gözlenmedi. Bu
yaprağın şekli kare ya da dikdörtgene yakın olarak
saptandı.
Ventriculus dexter’de bulunan musculus papillaris
subarteriosus’un (Şekil 4 ok başı) septum interventriculare’nin
ventriculus dexter’e bakan yüzünde, truncus pulmonalis’e
yakın olarak yerleştiği gözlendi. Bu kas çıkıntısının
tavşan kalplerinden birinde 2 adet, diğer tüm kalplerde 1’er
adet olduğu saptandı. Musculus papillaris subarteriosus’un
koni biçiminde, çok küçük olarak şekillendiği, 2 tavşan
ve 5 kobay kalbinde basit bir kas tümseği halinde olduğu
belirlendi. Musculus papillaris magnus’un (Şekil 1 c,
şekil 4 e) bütün kalplerde 1’er adet olduğu, ventriculus
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dexter’in medial duvarının anterior’unda ve musculus
papillaris subarteriosus’un altında yerleştiği saptandı.
Musculus papillaris magnus’un tavşan kalplerinin
ikisinde ve kobay kalplerinin üçünde 2 uçlu, üç kobay
kalbinde ise 3 uçlu olarak şekillendiği belirlendi. Diğer
kalplerde ise tek parça olduğu saptandı. Musculi
papillares parvi’nin (Şekil 1 ok başı, şekil 4 f) tavşanda
ventriculus dexter’in medial duvarına yerleştikleri
gözlenirken kobay kalplerinin tümünde bu papillar
kaslardan en az birinin apex cordis yakınında medial
duvar ile lateral duvarın birleşim yerinde bulunduğu, bazı
kalplerde lateral duvara yerleşmiş oldukları saptandı.
Musculi papillares parvi’nin uç kısmının incelip
sivrileşmiş bir silindir ya da yassı şerit tarzında olduğu
gözlendi. Tavşan kalplerinden birinde musculus papillaris
parvus’lardan bir tanesinin cuspis parietalis’in serbest
kenarına, bir diğerinde ise direkt bu yaprağın ventriküler
yüzüne birleştiği belirlendi. Musculus papillaris parvus
sayısının incelenen tavşan kalplerinde 2 ile 5 adet
arasında, kobay kalplerinde 1 ile 3 adet arasında olduğu
saptandı. Valva atrioventricularis dextra’ya tutunan
toplam chorda tendinea (Şekil 4 ok) sayısının tavşanda
14 - 28 adet, kobayda ise 13 - 24 adet arasında değişmekte olduğu belirlendi. Tavşan ve kobay kalplerinde
valva atrioventricularis dextra’ya tutunan toplam chorda
tendinea sayısı arasındaki fark istatistiksel olarak
(p<0.05) önemli bulundu.
Yapılan incelemelerde süreklilik gösteren bir yapıya
sahip olan valva atrioventricularis sinistra’nın (valva
mitralis) ventriculus sinister’in lateral ve medial
duvarının ön ve arka birleşim yeri civarında bulunan
birer commissura ile cuspis septalis (Şekil 2 a, şekil 3 a)
ve cuspis parietalis’e (Şekil 2 b, şekil 3 b) ayrıldığı
gözlendi. Cuspis septalis’in, ostium atrioventriculare
sinistrum’un septum interventriculare’deki kısmında,
ostium atrioventriculare sinistrum ile ostium aortae
arasında, bir kısmı ile de aorta’nın valvula semilunaris
septalis’ine dayanmış bir şekilde yer aldığı gözlendi. Bu
yaprağın şeklinin yarım daire ya da üçgen tarzında
olduğu, serbest kenarında girinti ve çıkıntıların bulunmadığı
saptandı. Cuspis parietalis’in, serbest kenarındaki girinti
ve çıkıntılar nedeniyle şeklinin belirlenmesinde güçlüklerle karşılaşıldı. Bu girinti ve çıkıntılardan dolayı
şeklinin düzensiz, ince uzun bir dikdörtgene benzediği
görüldü. Cuspis parietalis’in tavşan kalplerinden ikisinde
2 çıkıntıya, dördünde 3 çıkıntıya ve dördünde de 4 çıkıntıya ayrıldığı görüldü. Bu yaprağın kobay kalplerinin
üçünde 2 çıkıntılı ve birinde de 4 çıkıntılı olduğu tespit
edildi. Altı kobay kalbinde ise cuspis parietalis’in tek
parça olarak şekillendiği saptandı.
Ventriculus sinister’in dış duvarına yerleşmiş ve
ventrikül boşluğunu hemen tamamen dolduracak kadar
büyük 2 adet musculus papillaris’in varlığı gözlendi. Bu
papillar kaslardan musculus papillaris subauricularis’in
(Şekil 2 c, şekil 3 c) auricula sinistra tarafında olduğu,
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musculus papillaris subatrialis’in (Şekil 2 d, şekil 3 d) de
atrium sinistrum’un altında yerleştiği belirlendi. Bir
tavşan kalbinde musculus papillaris subatrialis’in
dorsolateral’inde yerleşmiş 1 adet küçük musculus
papillaris’e (Şekil 2 e) daha rastlandı. Musculus papillaris
subauricularis’in tavşan kalplerinde 2 ile 3 adet arasında,
kobay kalplerinde ise 2 ile 5 adet arasında değişen sayıda
başçıklara ayrıldığı saptandı. Musculus papillaris
subauricularis’in ucunun, bir tavşan ve bir kobay kalbinde
tek çıkıntıdan oluştuğu saptandı. Musculus papillaris
subatrialis’in de, sayıları tavşan ve kobay kalplerinde 2
ile 4 adet arasında değişen başçıklara ayrıldığı tespit
edildi. Bir tavşan kalbinde bu kasın tek parça olduğu
belirlendi.
Valva atrioventricularis sinistra’ya tutunan toplam
chorda tendinea (Şekil 2 ok başı, şekil 3 ok başı) sayısının tavşanda 11- 18 adet, kobayda ise 13- 27 adet arasında değişmekte olduğu belirlendi. Valva atrioventricularis
sinistra’ya tutunan chorda tendinea sayısında hayvan
türleri arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli (p>0,05)
bulunmadı.
Tablo 1. Valva atrioventricularis dextra ve valva atrioventricularis
sinistra’ya tutunan toplam chordae tendineae sayısının istatistik
değerleri
Table 1. Statistical values of the number of tendinous chords
attached to right atrioventricular valve and left atrioventricular
valve
Tür

Tavşan
Kobay

n
10
10

Valva
atrioventricularis
dextra
x±Sx
20 ± 1.299
18.4 ± 1.351

Valva
atrioventricularis
sinistra
x±Sx
14.3 ± 0.76
18.9 ± 1.433

Musculus papillaris’lerden çıkıp dış duvara ve
septum interventriculare’ye doğru giden ya da musculus
papillaris’ler arasında uzanan chorda tendinea benzeri
(Şekil 2 ok, şekil 3 ok) fakat yapraklara tutunmayan yapılar
gözlendi. Bunların sayılarında çeşitli varyasyonlar saptandı.
Ostium trunci pulmonalis’te yer alan valva trunci
pulmonalis’in valvula semilunaris intermedia (Şekil 4 a),
valvula semilunaris dextra (Şekil 4 b) ve valvula
semilunaris sinistra (Şekil 4 c) olmak üzere 3 adet
yarımay tarzında kapakçıktan oluştuğu gözlendi.
Aorta’nın başlangıcında yer alan valva aortae’nin
valvula semilunaris septalis (Şekil 5 a), valvula
semilunaris sinistra (Şekil 5 b) ve valvula semilunaris
dextra (Şekil 5 c) olmak üzere 3 adet yarımay tarzında
kapakçıktan meydana geldiği saptandı.
Valva trunci pulmonalis ve valva aorta’ya ait
valvula’ların serbest kenarlarının ortasında yumru tarzında
birer adet kalınlaşma (noduli valvularum semilunarium)
tespit edildi. Bu kalınlaşmaların yan taraflarının (lunulae
valvularum semilunarium) ise daha ince olarak devam
ettiği gözlendi.
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Şekil 1. Valva atrioventricularis dextra (tavşan) . a: cuspis
septalis, b: cuspis parietalis, c: musculus papillaris magnus,
okbaşı: musculus papillaris parvus, x 5.
Figure 1. Right atrioventricular valve (rabbit). a: septal leaflet,
b: posterior leaflet, c: anterior papillary muscle, arrowhead:
posterior papillary muscle, x 5.

Şekil 2. Valva atrioventricularis sinistra (tavşan). a: cuspis
septalis, b: cuspis parietalis, c: musculus papillaris subauricularis,
d: musculus papillaris subatrialis, e: küçük musculus papillaris,
okbaşı: chorda tendinea, ok: yalancı chorda tendinea, x 16.
Figure 2. Left atrioventricular valve (rabbit). a: anterior leaflet,
b: posterior leaflet, c: anterior papillary muscle, d: posterior
papillary muscle, e: small papillary muscle, arrowhead:
tendinous chord, arrow: false tendinous chord, x16.

Şekil 3. Valva atrioventricularis sinistra (kobay). a: cuspis
septalis, b: cuspis parietalis, c: musculus papillaris subauricularis,
d: musculus papillaris subatrialis, okbaşı: chorda tendinea, ok:
yalancı chorda tendinea, x 8.
Figure 3. Left atrioventricular valve (guinea pig). a: anterior
leaflet, b: posterior leaflet, c: anterior papillary muscle, d:
posterior papillary muscle, arrowhead: tendinous chord, arrow:
false tendinous chord, x 8.

Şekil 4. Valva trunci pulmonalis (tavşan). a: valvula semilunaris
intermedia, b: valvula semilunaris dextra, c: valvula
semilunaris sinistra, d: cuspis septalis, e: musculus papillaris
magnus, f: musculus papillaris parvus, ok başı: musculus
papillaris subarteriosus, ok: chorda tendinea, x 5.
Figure 4. Pulmonary valve (rabbit). a: anterior cusp, b: right
cusp, c: left cusp, d: septal leaflet, e: anterior papillary muscle,
f: posterior papillary muscle, arrowhead: septal papillary
muscle, arrow: tendinous chord, x 5.

Şekil 5. Valva aortae (kobay). a: valvula semilunaris septalis,
b: valvula semilunaris sinistra, c: valvula semilunaris dextra, x
8.
Figure 5. Aortic valve (guinea pig). a: noncoronary cusp, b: left
cusp, c: right cusp, x 8.

Ankara Üniv Vet Fak Derg, 57, 2010

Tartışma ve Sonuç
Valva atrioventricularis dextra’nın serbest kenarlarının düzensiz olduğu ve üç adet yapraktan meydana
geldiği belirtilmiştir (2, 10, 23, 24). Bu üç ana yaprağın
yanısıra küçük ara yaprakların da olabileceği vurgulanmaktadır (2, 8, 10). Ayrıca, bazı çalışmalarda valva
atrioventricularis dextra’daki yaprak sayısının 2 ile 6 adet
arasında değişmekte olduğu bildirilmiştir (26, 27).
Yapılan bir çalışmada 50 insan kalbinin 31 tanesinde
valva atrioventricularis dextra’da kolayca ayırt edilebilir
üç adet yaprağın görüldüğü, geri kalan kalplerin 15’inde
iki adet, 4’ünde ise dört adet yaprak olduğu ifade
edilmiştir (25). Yine köpeklerde valva atrioventricularis
dextra’nın cuspis septalis ve cuspis parietalis olmak
üzere iki ana yapraktan oluştuğu çeşitli klasik
kaynaklarda vurgulanmıştır (4, 8, 10, 15). Yapılan bu
araştırmada ise valva atrioventricularis dextra’nın
incelenen tavşan kalplerinin 7’sinde ve kobay kalplerinin
4’ünde üç yaprak, geri kalan tavşan ve kobay kalplerinde
ise iki yapraktan oluştuğu görülmüştür.
Ventriculus dexter’de bulunan musculus papillaris’lerin
sayı ve şekillerinde bireysel varyasyonlar olabileceği
bildirilmiştir (18, 23). Musculus papillaris magnus’un
özellikle carnivora’da yerini tamamen değiştirerek
septum’a yerleştiği, bazı türlerde medial’deki musculus
papillaris’in bulunmadığından ya da diğer üçünün yerine
tek bir musculus papillaris’in yer aldığından söz
edilmiştir (23). Nigri ve ark.nın (16) yaptığı çalışmada
ventriculus dexter’de yer alan musculus papillaris’lerin
dağılımının çoğunlukla 1 adet musculus papillaris magnus,
2 adet musculus papillaris parvus ve 1 adet musculus
papillaris subarteriosus şeklinde olduğu belirtilmiştir.
Yapılan bu araştırmada ise musculus papillaris
subarteriosus’un bir tavşan kalbinde 2 adet, geri kalan
tavşan kalplerinde ve kobay kalplerinin tümünde 1’er
adet olduğu saptanmıştır. Musculus papillaris magnus’un
incelenen tüm tavşan ve kobay kalplerinde 1’er adet,
musculus papillaris parvus’un tavşan kalplerinde 2 ile 5
adet, kobay kalplerinde ise 1 ile 3 adet olarak bulunduğu
tespit edilmiştir.
Valva atrioventricularis sinistra’nın çeşitli kaynaklarda
(1, 5, 14, 20, 21) iki yapraklı olduğu belirtilmiştir. Bazı
kaynaklarda ise bu iki yaprak arasında aksesuar
yaprakçıkların da bulunabileceği bildirilmiştir (2, 10, 23).
Başka bir araştırmada (12) yapraklar arası çöküntüler
anulus’a kadar uzanmadığı için çok açık bir yapraklar
arası bölünmenin olmadığı ifade edilmiştir. Yapılan bu
çalışmada da tavşan ve kobayda yapraklar arası birleşme
yerlerinin çok belirgin olmamasından dolayı valva
atrioventricularis sinistra’nın yapraklarını belirlemede
güçlüklerle karşılaşılmıştır. Süreklilik gösteren bir yapıda
olan valva atrioventricularis sinistra’nın ventriculus
sinister’in lateral ve medial duvarının ön ve arka birleşim
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yeri civarında bulunan birer commissura ile 2 adet
yaprağa ayrıldığı gözlenmiştir.
Literatürde (6, 13, 21, 22, 26) ventriculus sinister’in
dış duvarına yerleşmiş 2 adet musculus papillaris’in
varlığından söz edilmiştir. Yapılan bu çalışmada da
ventriculus sinister’de musculus papillaris subatrialis ve
musculus papillaris subauricularis olmak üzere iki adet
papillar kas çıkıntısının varlığı saptanmıştır. Bir tavşan
kalbinde ise musculus papillaris subatrialis’in dorsolateral’inde
yerleşmiş 1 adet küçük musculus papillaris’e daha
rastlanmıştır.
Literatürde özellikle hayvan kalplerinde ventriculus
sinister’de bol miktarda bulunduğu belirtilen yalancı
chorda tendinea’ya ventriculus dexter’de de rastlanabildiği
ifade edilmiştir (13, 19). Yapılan bu araştırmada da
literatüre uygun olarak ventriculus sinister’de yalancı
chorda tendinea’lar saptanmış fakat literatürden farklı
olarak ventriculus dexter’de bu yapılara rastlanmamıştır.
Fernandez ve ark.nın (9) yaptığı çalışmada 206
ergin hamster’in valva trunci pulmonalis’i incelenmiş ve
bunlardan 152’sinin triküspid, 45’inin biküspid, 9’unun
quadriküspid olduğu belirtilmiştir. Yapılan bu çalışmada
ise tavşan ve kobay kalplerinin tümünde valva trunci
pulmonalis’in 3 adet yarımay kapakçıktan oluştuğu
saptanmıştır.
Yukarıda bahsedilen ve hamster kalpleri üzerinde
yapılan çalışmada 206 ergin hamster’in 136’sında valva
aorta’nın triküspid, geri kalan 70’inde ise biküspid
olduğu ortaya konmuştur (9). Yapılan bu çalışmada ise
tavşan ve kobay kalplerinin tümünde valva aortae’nin 3
adet yarımay kapakçıktan meydana geldiği gözlenmiştir.
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