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Özet
Bu çalışma, Zavot ırkı sığırların kalbindeki koroner sirkülasyonu ve koroner arterler üzerinde bulunan kalp kası köprüsünün makroskobik
ve mikroskobik özelliklerini belirlemek amacı ile yapıldı. Çalışmada 10 adet ergin Zavot ırkı sığır kalbi kullanıldı. Kalbin koroner arterlerini
ortaya çıkarmak için a. coronaria sinistra ve a. coronaria dextra’dan renklendirilmiş latex enjekte edildi. Kalbin arteriyel vaskularizasyonunun
aorta ascendens’ten orijin alan a. coronaria sinistra ve a. coronaria dextra tarafından sağlandığı tespit edildi. A. coronaria sinistra’nın çapının a.
coronaria dextra’dan daha büyük, dallarının ise daha fazla olduğu belirlendi. Sağ ve sol koroner arter arasındaki anastomozların r. circumflexus
sinister ile r. circumflexus dexter, r. interventricularis paraconalis ile a. coronaria dextra’nın ventriküler dalları ve r. coni arteriosi’ler arasında
olduğu saptandı. Septum interventriculare’nin r. interventricularis paraconalis ile r. interventricularis subsinuosus’dan orijin alan rr. septales
tarafından beslendiği gözlendi. Kalp kası köprüleri genişlikleri 6.39 mm ile 30.88 mm ve kalınlıkları 1.34 mm ile 6.25 mm olarak tespit edildi. R.
marginis ventricularis sinistri üzerinde kalp kası köprüsüne rastlanılmadı. Kalp kası köprülerindeki kas liflerinin normal kalp kası liflerine benzer
şekilde merkezi konumlu tek çekirdeğe ve enine bantlaşmalara sahip olduğu, bağlantı bölgelerinde interkalat disklerin bulunduğu görüldü.
Ayrıca köprü içerisinde bulunan artere eşlik eden vena da tespit edildi.

Anahtar sözcükler: Koroner arter, Kalp kası köprüsü, Zavot ırkı sığır

The Coronary Arteries and Myocardial Bridges
in Zavot-Breed Cattle
Summary
This study was conducted to determine of the coronary circulation and macroscopic and microscopic properties of myocardial bridge on
coronary arteries in Zavot-breed cattle’s heart. In this study, 10 hearts, adult Zavot breed cattle, were used. Colored latex was injected into a.
coronaria sinistra and a. coronaria dextra to visualize coronary arteries of hearts. The arterial vascularization of the heart was determined to
be supplied by a. coronaria sinistra and a. coronaria dextra which originated from the aorta ascendens. Diameter of the a. coronaria sinistra
was larger than a. coronaria dextra and its branches had more. It was ascertained that anastomoses among the left and right coronary
arteries were found between r. circumflexus sinister and r. circumflexus dexter, left and right r. coni arteriosi and ventricular branches of r.
interventricularis paraconalis and a. coronaria dextra. It was investigated that septum interventriculare was supplied by rr. septales originated
from r. interventricularis paraconalis and r. interventricularis subsinuosus. The thickness and width of myocardial bridges were determined as
6.39 mm to 30.88 mm and 1.34 mm to 6.25 mm, respectively. Myocardial bridge was not found above r. marginis ventricularis sinistri. It was
seen that the muscle fibers in myocardial bridge had single central core and transverse-bands similar to the regular fibers and intercalated
discs were also found in connection regions. It was determined that vein was accompanied with to artery in the bridge.

Keywords: Coronary artery, Myocardial bridge, Zavot-Breed Cattle
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ırklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kış mevsiminin
uzun ve soğuk geçtiği Kars, Erzurum ve Ardahan yörele-
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rinde bu iklim şartlarına uyum sağlayabilen Zavot ırkı sığır
yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu ırk Simental, İsviçre esmeri ve
bölgenin yerli ırklarının bir melezi olarak ortaya çıkmıştır [1,2].
Dolaşım sisteminin merkezi olan kalbin arteriyel
vaskularizasyonu, a. coronaria dextra ve a. coronaria sinistra
tarafından sağlanır. Bu arterlerden a. coronaria dextra
valvula semilunaris dextra düzeyinde, a. coronaria sinistra ise
valvula semilunaris sinistra düzeyinde aorta ascendens’den
orijin alır [3-6].
Kalp kası köprüsü, koroner arterin subepikardiyal olarak
seyreden bir dalının miyokard iplikleriyle sarılması sonucu
oluşan anatomik bir yapıdır. Kalp kası köprüsü aterosklerozis, anjina pektoris, miyokardiyal iskemi, trombozis, miyokardiyal infarktüs ve ventriküler fibrilasyon gibi farklı kalp
rahatsızlıklarına neden olabilir [7-10]. Kalp kası köprüsü
genellikle facies atrialis’te, sulcus interventricularis subsinuosus üzerinde, facies auricularis de ise sulcus interventricularis paraconalis üzerinde yer alır [11,12].
Koroner arterler ile ilgili insan, kanatlı, laboratuar
hayvanları ve evcil memeli hayvanlarda çok sayıda çalışma
yapılmıştır [13-20]. Fakat Zavot ırkı sığırlarda koroner arterler ve
kalp kası köprüleri hakkında bir araştırma bulunmamaktadır.
Dolayısıyla yapılan bu çalışmada Zavot ırkı sığırlarda
koroner arterler hakkındaki bilgi eksikliğinin giderilmesi
ve mevcut bilgilere katkı sağlanması amaçlanmıştır.

MATERYAL VE METOT
Çalışmada materyal olarak Kars Belediyesi Mezbahasından cinsiyet ve yaş farkına bakılmaksızın elde edilen
erişkin 10 adet Zavot ırkı sığır kalbi kullanıldı. Koroner arterler
%0.9’luk tuzlu su ile yıkandıktan sonra kırmızı kumaş boyası
(Artdeco) ile renklendirilmiş latex (ZPK-582-G EducationalScientific Products Ltd. West Sussex, UK) enjekte edildi [24].
Latex enjekte edilen kalpler oda sıcaklığında bir gün
bekletildi. Daha sonra bir hafta süre ile %10’luk formaldehit
solüsyonu içerisine bırakıldı. Diseksiyon işlemlerini takiben
kalpler incelenerek görüntülendi. Kalp kası köprülerinin
genişlik ve kalınlık ölçümlerinde elektronik kumpas (BTS,
U.K.) ile araştırma mikroskobu (Olympus BX51) kullanıldı.
Histolojik incelemeler için alınan kalp dokusu örnekleri
%10’luk formol solüsyonunda tespit edildikten sonra
rutin histolojik yıkama ve takip aşamalarından geçirilerek
parafinde bloklandı. Parafin bloklardan alınan 4 µm’lik
kesitlere dokuların histolojik görünümlerini incelemek için
üçlü boyama yapıldı [25]. Hazırlanan preparatlar araştırma
mikroskobunda (Olympus BX51) incelenerek fotoğraflandı.
Çalışmanın terminolojisinde Nomina Anatomica Veterinaria [26]
esas alındı.

BULGULAR
A. coronaria sinistra’nın aorta ascendens’in başlangıç
kısmında bulunan valvula seminularis sinistra’nın hemen

üzerinden ortalama 8.93 mm çap ile tüm kalplerde tek bir
dal halinde orijin aldığı gözlendi (Şekil 1, a). A. coronaria
sinistra’nın 10-15 mm sonra truncus pulmonalis ile
auricula sinistra arasından geçerek, ortalama 6.68 mm
çapında r. circumflexus sinister ve 6.87 mm çapındaki r.
interventricularis paraconalis olmak üzere iki dala ayrıldığı
belirlendi (Şekil 1, c, f).
R. circumflexus sinister orijininden ortalama 17.9 mm
sonra tüm kalplerde ilk olarak ortalama 3.11 mm çapındaki
r. proximalis ventriculi sinistri’yi verdiği saptandı (Şekil 1,
g). R. proximalis ventriculi sinistri’nin 2 kalpte kalbin apex
cordis’ine kadar uzandığı, diğer 8 kalpte ise ventriculus
sinister duvarının orta seviyesinde sonlandığı gözlendi.
R. circumflexus sinister’in dorsal duvarından ortalama
2.42 mm çapında r. proximalis atrii sinistri’nin orijin aldığı
belirlendi (Şekil 1, b).
Çalışmada r. proximalis atrii sinistri’nin üç dala ayrıldığı
ve bu dallardan birinin auricula sinistra’nın medial yüzü
ile aorta arasından geçerek atrium dextrum’un yakınlarına
kadar uzandığı, diğer dalın ise caudal yönlü bir seyir
izleyerek atrium sinistrum’un ön 1/3’ü civarında sonlandığı
tespit edildi. R. circumflexus sinister’in r. proximalis atrii
sinistri’den hemen sonra sayıları 3-5 arasında değişen
ortalama 0.94 mm çapındaki r. intermedius atrii sinistri’
leri verdiği belirlendi (Şekil 1, d). R. intermedius atrii
sinistri’lerin tüm kalplerde r. circumflexus sinister’in dorsal
duvarından orijin aldığı ve atrium sinistrum üzerine dağıldığı
saptandı. İlk r. intermedius atrii sinistri’nin, r. proximalis
atrii sinistri’nin son dalı ile anastomoz yaptığı gözlendi.
R. circumflexus sinister’in ventral duvarından ilk iki r.
intermedius atrii sinistri’nin arasından ortalama 3.65 mm
çapında r. marginis ventricularis sinistri’nin orijin aldığı
tespit edildi (Şekil 1, h). R. marginis ventricularis sinistri’nin
orijininden sonra ventral bir seyir izlediği ve ventriculus
sinister duvarının ortalarında iki dala ayrıldığı, bu dallardan
birinin r. proximalis ventriculi sinistri’den gelen dalla
anastomoz yaptığı tespit edildi. R. circumflexus sinister’in
dorsal duvarından ortalama 1.87 mm çapında son atrial dal
olan r. distalis atrii sinistri’nin orijin aldığı belirlendi (Şekil
1, e). Bu dalın orijininden sonra dorsal bir seyir izlediği ve
atrium sinistrum üzerine dağıldı tespit edildi. R. distalis
atrii sinistri’den orijin alan bir dal ile r. ventriculi dextri’den
ayrılan ince dalların anastomoz yaptığı belirlendi. R.
distalis atrii sinistri’nin orijin aldığı yerin hemen karşısından
ortalama 3.49 mm çapında r. distalis ventriculi sinistri’nin
orijin aldığı gözlendi (Şekil 1, ı). Bu dalın orijininden sonra
ventral bir seyir izleyerek ventriculus sinister duvarının
üst 1/3’ünde bir kaç dala ayrıldıktan sonra kas içerisinde
dağıldığı belirlendi.
R. circumflexus sinister’in ortalama 4.53 mm çapında
ve ventral seyirli r. interventricularis subsinuosus’u verdiği
tespit edildi (Şekil 1, v). R. interventricularis subsinuosus’un
ventral seyrinin hemen başında septum interatriale ve
ventriculus dexter duvarının üst kısmına dağılan ortalama
1.94 mm çapındaki r. ventriculi dextri’yi verdiği gözlendi
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Şekil 1. A, C ve D- a. coronaria sinistra ve
dalları, B- a. coronaria dextra ve dalları
Fig 1. A, C and D- The left coroner artery
and its branches, B- The rigth coroner artery
and its branches; a) a. coronaria sinistra, b)
r. proximalis atrii sinistri, c) r. circumflexus
sinister, d) r. intermedius atrii sinistri, e) r.
distalis atrii sinistri, f) r. interventricularis
paraconalis, g) r. proximalis ventriculi sinistri,
h) r. marginis ventricularis sinistri, ı) r. distalis
ventriculi sinistri, j) a. coronaria dextra,
k) r. proximalis atrii dextri, l) r. intermedius
atrii dextri, m) r. circumflexus dexter, n) r. coni
arteriosi, o) r. proximalis ventriculi dextri,
p) r. marginis ventricularis dextri, r) r. distalis
ventriculi dextri, s) r. collateralis sinister
proximalis, t) rr. septales, u) r. collateralis
sinister distalis, v) r. interventricularis
subsinuosus, y) r. collateralis dexter
proximalis, z) r. collateralis dexter distalis,
q) r. ventriculi dextri, x) anastomoz

(Şekil 1, q). Bu dalla birlikte r. circumflexus sinister’den çıkan
ince dalların r. circumflexus dexter ile anastomoz yaptığı
tespit edildi. Ayrıca r. interventricularis subsinuosus’tan
ventriculus dexter duvarının üst 1/3 seviyesinde dağılan
ortalama çapı 1.85 mm olan r. collateralis dexter proximalis’
in ayrıldığı gözlendi (Şekil 1, y).
İncelenen 10 kalbin 6’sında r. interventricularis subsinuosus’un r. ventriculi dextri ve r. collateralis dexter
proximalis’i verdikten sonra farklı büyüklük ve genişlikte
kalp kası köprüleri tespit edildi (Şekil 2/A). Kalp kası
köprülerinin altında ya da hemen bitiminde, ventriculus
dexter duvarının alt 1/3’nü besleyen ve ortalama 1.72 mm
çapında r. collateralis dexter distalis’in r. interventricularis
subsinuosus’dan orijin aldığı belirlendi (Şekil 1, z). R. interventricularis subsinuosus’un ventral duvarından ayrılan
farklı çaplarda ortalama 12 adet rr. septales ile birlikte,
r. collateralis dexter proximalis ve r. colateralis dexter
distalis’den gelen ince dalların septum interventriculare’nin
beslenmesine katkı sağladığı gözlendi (Şekil 1, t).
R. interventricularis paraconalis’in orijininden ortalama
22 mm sonra ilk olarak ortalama 3.20 mm çapındaki r.
collateralis sinister proximalis’i ve hemen sonrasında 2.17

mm çapındaki r. coni arteriosi’yi verdiği gözlendi (Şekil 1, s,
n). Bu iki dalın kalp kası köprüsü görülen 8 kalpte kalp kası
köprülerinden önce r. interventricularis paraconalis’den
orijin aldığı belirlendi.
R. collateralis sinister proximalis’in orijininden sonra
ventriculus sinister duvarının üst 1/3‘üne ince dallar vererek
dağıldığı ve bu dalların r. proximalis ventriculi sinistri’nin
ince dalları ile anastomoz yaptığı tespit edildi.
R. coni arteriosi’nin tek dal halinde orijin aldığı ve daha
sonra iki dala ayrıldığı belirlendi. Bu dallardan birisinin
a. coronaria dextra’dan orijin alan r. coni arteriosi ile
anastomoz yaptığı, diğer dalın ise conus arteriosus ve sinus
trunci pulmonalis üzerinde dağıldığı gözlendi. Ayrıca r.
coni arteriosi’ye paralel olarak seyreden 1-2 adet ince dalın
r. interventricularis paraconalis’den orijin aldığı belirlendi.
R. collateralis sinister distalis’in r. interventricularis
paraconalis’den ortalama 2.95 mm çap ile orijin aldığı ve
ventriculus sinister duvarının alt 1/3’üne ve apex cordis’e
kadar giden ince dallar verdiği gözlendi (Şekil 1, u). R.
interventricularis paraconalis’den orijin alan r. collateralis
sinister proximalis’in r. coni arteriosi ve r. collateralis

290

Zavot Irkı Sığırlarda Koroner ...

Şekil 2. A- r. interventricularis subsinuosus
üzerindeki köprü, B- a. coronaria dextra
üzerindeki köprü, C- r. interventricularis
paraconalis üzerindeki köprü, D- r. interventricularis paraconalis üzerindeki çift
köprü
Fig 2. A- Myocardial bridge on r. interventricularis subsinuosus, B- Myocardial
bridge on a. coronaria dextra, C- Myocardial
bridge on r. interventricularis paraconalis,
D- Double myocardial bridges above r.
interventricularis paraconalis

sinister distalis’in orijin yerlerinden hemen sonra ince
dallar vermek suretiyle septum interventriculare’nin beslenmesine katkı sağladığı tespit edildi. Bu dallarla birlikte r.
interventricularis paraconalis’in ventral yüzünden orijin
alan farklı çaplardaki ortalama 15 adet rr. septales’in
septum interventriculare’nin beslenmesine katkı sağladığı
belirlendi (Şekil 1, t).

belirlendi (Şekil 1, n). İncelenen kalplerin 2’sinde ise r. coni
arteriosi’nin tam karşısından ortalama 1.92 mm çapında r.
proximalis atrii dextri’nin orijin aldığı tespit edildi. R. coni
arteriosi’nin orijininden sonra 2-3 dala ayrıldığı ve conus
arteriosis üzerinde dağıldığı belirlendi. R. coni arteriosi’nin uç
dallarının ise r. interventricularis paraconalis’den orijin alan
aynı isimli dal ile anastomoz yaparak sonlandığı gözlendi.

İncelenen 10 kalbin 8’inde sulcus interventricularis paraconalis içerisinde seyreden r. interventricularis paraconalis’
in üzerinde farklı kalınlık ve genişlikte kalp kası köprüleri
tespit edildi (Tablo 1). Kalp kası köprülerinin oluğun genellikle üst 1/3’üne yakın bir yerde yoğunlaştığı belirlendi.
Kalp kası köprüsü görülen kalplerin birinde iki adet kalp
kası köprüsüne rastlandı (Şekil 2/ D).

A. coronaria dextra’dan ayrılan ilk atrial dalın ortalama
1.92 mm çapındaki r. proximalis atrii dextri olduğu belirledi
(Şekil 1, k). R. proximalis atrii dextri’nin tek kök halinde
a. coronaria dextra’dan orijin aldıktan sonra 2-3 dala
ayrıldığı gözlendi. Bu dalların ilk ikisinin atrium dextrum
üzerinde dağıldığı, son dalın ise r. intermedius atrii dextri
ile anastomoz yaptığı tespit edildi. R. intermedius atrii
dextri’nin ortlama 1.1 mm çapında olduğu ve a. coronaria
dextra’dan orijin aldığı belirlendi (Şekil 1, l). Kalplerin
2’sinde ise r. intermedius atrii sinistri’nin olmadığı görüldü.
R. intermedius atrii dextri’nin orijininden sonra atrium
dextrum’un serbest kenarlarına giden 2 adet dal ile r.
proximalis atrii dextri ile anastomoz yapan 1 adet dal
olmak üzere toplam 3 adet ince dala ayrıldığı belirlendi.
A. coronaria dextra’nın bahsi geçen dalları verdikten sonra
ortalama çapı 1.95 mm olan r. circumflexus dexter ile
ortalama çapı 2.03 mm olan r. distalis ventriculi dextri’ye

A. coronaria dextra’nın aorta ascendens’in başlangıç
kısmında bulunan valvula seminularis dextra’nın hemen
üzerinden ortalama 4.66 mm çap ile tüm kalplerde tek
bir dal halinde orijin aldığı gözlendi (Şekil 1, j). İncelenen
10 kalbin 2 sinde ventriculus dexter’in yaklaşık olarak
ortalarında a. coronaria dextra’nın üzerinde farklı kalınlık
ve genişlikte kalp kası köprüsü tespit edildi (Tablo 1). A.
coronaria dextra’nın orijininden yaklaşık 10-20 mm sonra
ortalama 2.88 mm çapında r. coni arteriosi’yi verdiği
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Tablo 1. Koroner arterler üzerindeki kalp kası köprülerinin genişlikleri ve kalınlıkları
Table 1. The widths and thickness of myocardial bridges on coronary arteries
Kalpler

R. interventricularis paraconalis
üzerindeki köprünün genişlik/kalınlık

R. interventricularis subsinuosus
üzerindeki köprünün genişlik/kalınlık

A. coronaria dextra üzerindeki
köprünün genişlik/kalınlık

1. Kalp
2. Kalp

21.25 mm/3.12 mm

*

16.80 mm/3.50 mm

17.68 mm/3 mm

29.90 mm/2.50 mm

*

3. Kalp

16.65 mm/2.87 mm

6.39 mm/4 mm

*

5. Kalp

17.36 mm/3.55 mm

8.12 mm/1.85 mm

*

5. Kalp

14.70 mm/4.25 mm

11.45 mm/2.74 mm

*

6. Kalp

*

*

*

7. Kalp

11.43 mm/2.50 mm

19.50 mm/3.22 mm

23.53 mm/2.42 mm

8. Kalp

15.76 mm/3.75 mm

*

*

9. Kalp

16.32/19.95 mm (iki köprü) 6.25/5.60 mm

30.88 mm/1.34 mm

*

10. Kalp

*

*

*

Şekil 3. A- Kalp kası köprüsü (ok),
Bar: 250 µm, B- Kalp kası köprüsünün histolojik görünümü. Ok: Kalp
kası lifine ait nükleus, Ok başları:
İnterkalat diskler, Bar: 10 µm
Fig 3. A- Myocardial bridge (arrow)
Bar: 250 µm, B- Histologic appearance
of the bridge of the heart muscle.
Arrow: Nucleus of the heart muscle
fiber grups, Arrow heads: intercalated discs, Bar: 10 µm

ayrıldığı gözlendi (Şekil 1, m, r). R. circumflexus dexter’den
orijin alan çok sayıda ince dalın atrium dextrum’un
serbest kenarlarına dağıldığı tespit edildi. R. circumflexus
dexter’in son dallarının r. ventriculi dextri ve r. circumflexus
sinister’den orijin alan ince dallarla anastomoz yaptığı
görüldü (Şekil 1/D, x). R. circumflexus dexter’den ortalama
1.14 mm çap ile orijin alan r. distalis atrii dextri’nin atrium
dextrum üzerinde dağıldığı belirlendi.
A. coronaria dextra’dan ventriculus dexter için ilk olarak
ortalama 1.96 mm çapındaki r. proximalis ventriculi dextri’
nin orijin aldığı belirlendi (Şekil 1, o). R. proximalis ventriculi
dextri’nin 2-3 dala ayrıldığı ve bu dalların ventriculus
dexter duvarının beslenmesine katkı sağladığı tespit edildi.
R. proximalis ventriculi dextri’nin r. interventricularis paraconalis’den gelen dallarla anastomoz yaparak sonlandığı
gözlendi (Şekil 1/B, x). Ventriculus dexter için a. coronaria
dextra’dan orijin alan diğer bir dalında ortalama 1.97 mm
çapındaki r. marginis ventricularis dextri olduğu belirlendi
(Şekil 1, p). R. marginis ventricularis dextri’nin ventriculus
dexter için ince dallar verdikten sonra r. interventricularis
paraconalis’den gelen dallarla anastomoz yaparak sonlandığı
gözlendi (Şekil 1/B, x).
Histolojik araştırmalar için alınan doku örneklerinin

mikroskobik incelemelerinde kalp kası köprülerindeki kas
liflerinin merkezi konumlu tek çekirdeğe ve enine bantlaşmalara sahip olduğu, bağlantı bölgelerinde interkalat
disklerin bulunduğu görüldü (Şekil 3/B). Kas liflerinde
kollateral bağ denilen dallanmalara ve endomizyumda
bol miktarda kapiller damara rastlandı. Tüm bu özellikler
göz önüne alındığında, kalp kası köprülerinin histolojik
yapısının normal kalp kası özelliğinde olduğu, kalp kasına
ait genel özelliklerden farklı herhangi bir yapı göstermediği tespit edildi.
Yapılan histolojik incelemelerde köprü içerisinde
bulunan artere eşlik eden venaların bulunduğu gözlendi
(Şekil 3/A). Periarteriyel alanda bol miktarda yağ hücresi,
diğer bağdoku ve sinir dokuya ait yapılar belirlendi.

TARTIŞMA ve SONUÇ
Literatür [3-6] bilgilerine uygun olarak Zavot ırkı sığırlarda
kalbin arteriyel vaskularizasyonunu aorta ascendens’den
orijin alan a. coronaria sinistra ve a. coronaria dextra’nın
sağladığı belirlendi. Tecirlioğlu ve ark.[3], ile Karadağ ve
Soygüder’in [5] bildirdiği gibi a. coronaria sinistra’nın, çok
sayıda atrial ve ventriküler dalı olan r. circumflexus sinister’e,
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r. interventricularis paraconalis’e ve r. interventricularis
subsinuosus’a orijinlik etmesinden dolayı a. coronaria
dextra’dan daha kuvvetli olduğu tespit edildi.
Literatürde [18,20,27-29] r. interventricularis subsinuosus’un
a. coronaria dextra’dan orijin aldığını bildirilmiştir. Fakat
Zavot ırkı sığırlarda r. interventricularis subsinuosus’un a.
coronaria sinistra’nın sulcus interventricularis subsinuosus
içerisinde devamı eden bir kolu olduğu belirlendi.
Özgel ve ark.[18], Yuan ve ark.[28], Tıpırdamaz’ın [30]
çalışmalarındaki bilgilere paralel olarak araştırmamızda
r. proximalis atrii sinistri’nin r. circumflexus sinister’den
orijin aldığı tespit edildi. Ancak Doğruer ve Özmen [15]
çalışmalarında 9 kalpte, Tecirlioğlu ve ark.[3], nadir olarak
r. proximalis atrii sinistri’nin a. coronaria sinistra’dan orijin
alabileceğini belirtmişlerdir.
Septum interventriculare’nin beslenmesini literatür [3,13,15,18]
bilgilerine uygun olarak r. interventricularis paraconalis
ve r. interventricularis subsinuosus’dan orijin alan rr.
septales’in sağladığı belirlendi.
Özgel ve ark.[18], Taha ve Abel-Magied [27], Yuan ve
ark.’nın [28] araştırmalarında r. circumflexus sinister ile r.
circumflexus dexter arasında bir anastomozun olmadığını
belirtmişlerdir. Fakat çalışmamızda r. circumflexus sinister
ile r. circumflexus dexter arasında bir anastomozun olduğu
tespit edildi.
Van Nie ve Vincent [31], hayvan türlerine göre farklı olmak
üzere köprü genişliklerinin dar (<5 mm), orta (6-15 mm)
ve geniş (<15 mm) olmak üzere üç ayrı tip olabileceğini
belirtmişlerdir. Yapılan bu çalışmada ise dar tipte köprü
bulunmamasına rağmen orta tipte 6 adet (%35.30), geniş
tipte 11 adet (%64.70) olmak üzere toplam 17 adet kalp
kası köprüsü tespit edildi.
Erden ve ark.[12], koroner arterlerin interventriküler dallarının seyri ve kalp kas köprülerinin şekillenişi arasındaki
ilişkiye göre kalp kası köprülerini üç grup altında incelemişler ve çalışmalarında kalplerden birinin sağ yüzünde
(%5.88) ve beşinin sol yüzünde (%29.41) olmak üzere,
toplam altı kalpte (%35.29) kalp kası köprüsü oluşumunu
tespit etmişlerdir. Çalışmamızda ise kalplerin 2’sinin sağ
yüzünde (%12.5) ve 8’sinin sol yüzünde (%87.5) olmak
üzere toplam 8 kalpte (%80) kalp kası köprüsü tespit edildi.
Shinjo ve ark.[32], %75, Severino ve Bombonato [33], %94,
Santos ve ark.[34], %100 oranında kalp kası köprüsünden
söz ederken, çalışmamızda ise %80 oranında kalp kası
köprüsü belirlendi.
Bezerra ve ark.[35], a. coronaria dextra üzerinde, Yuan
ve ark.[28] da r. interventricularis subsinuosus üzerinde kalp
kası köprüsü varlığından söz etmez iken, araştırmamız da
a. coronaria dextra’da 2 adet, r. interventricularis subsinuosus’da 6 adet kalp kası köprüsü tespit edildi. Fakat
sulcus intermedius içerisinde seyreden r. marginis ventricularis

sinistri üzerinde kalp kası köprüne rastlanılmadı.
Shinjo ve ark.[32], sığırlarda myokardial köprülerin morfolojisini ve bu yapıların koroner atheroskleroz ile ilişkisini
araştırdıkları çalışmasında, koroner arterler üzerinde bulunan
kalp kası köprülerindeki kas liflerinin morfolojik olarak
kalp kası tellerine ait karakteristik özellikler gösterdiğini
bildirmişlerdir. Bizim yaptığımız incelemelerde de kalp
kası köprülerinin histolojik yapısının normal kalp kası
özelliğinde olduğu, kalp kasına ait genel özelliklerden
farklı herhangi bir yapı göstermediği belirlendi.
Çalışmada kalp kası köprüsü içerisindeki periarteriyel
alanda bol miktarda yağ hücresi, diğer bağ doku unsurları
ve sinir dokuya ait yapılar tespit edildi. Bulgularımıza
benzer olarak Iuchi ve ark.[36], myokardial köprülerle ilgili
yaptıkları çalışmalarında köprü içindeki periarteriyel
alanda çoğunlukla yağ dokusunun, sinir liflerinin ve küçük
damarların bulunduğunu belirtmişlerdir.
Dursun ve ark.[37], ramus interventricularis paraconalis
ve ramus interventricularis subsinuosus üzerindeki kas
köprülerinin içerdiği artere eşlik eden vena sayısını esas
aldıkları araştırmada, beş sığır kalbinde söz konusu artere
eşlik eden venanın bulunmadığı, üç sığır kalbinde de iki
adet venanın bulunduğu köprü tipleri belirlemişlerdir.
Yaptığımız mikroskobik incelemelerimizde ise tüm örneklerde köprü içindeki artere eşlik eden venaların bulunduğu
gözlendi.
Kalp kası köprüsünün bulunup bulunmaması üzerine
yapılan bazı araştırmalarda cinsiyet ve yaş faktörünün
etkisinin olmadığı belirtilmiştir [11,21-23]. Çalışmada da literatür verileri dikkate alınarak cinsiyet ve yaş faktörü farkı
gözetmeksizin Zavot ırkı sığır kalbi kullanılmıştır.
Sonuç olarak bu çalışmada yüksek rakım ve soğuk iklim
şartlarında yaşayan Zavot ırkı sığırların koroner arterlerinin
dağılımı ve koroner arterler üzerinde bulunan kalp kası
köprülerinin morfolojik özellikleri ortaya konuldu.
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