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TAVŞAN DA KALBIN VE GÖGÜS BOŞLUGUNUN VENALARI'

E. Ümran Bozkurt1@

Nejdet Dursu n2

Heart a nd C hest Veins in the Rabbit
Özet: Çalışmada Gazi Üniversitesi deney hayvanları bölümünden temin edilen, 6 di şi , 4 erkek, 10 eeet ergin Yeni zelanda tavşanı kuııanıldı . Materyallere damar içi yolla renklendiri lmiş lalex enjekte edildi. Diseksiyon yapılarak bulgular
alındı ve lotoğraflar çekildi. Tavşand a vena eava eranialis dexlra ve vena cave eranialis sinistra olmak üzere iki cranial
vena cava bulunduğu gözlendi. Kalbin vena ları vena eordis magna, vena coreıs media ve venae cordis dexıree olarak
belirlendi. Tavşan larda sinus coronarl ı us bu lunmad ığı tesbit edildi. Tavşanda vena azygos d extra'nın bu lunduğu ve bu
damarı n vena cava eranialis eextra'een başlang ı ç ald ı ğı gözlendi.
Anahtar Kelimeler:

Göğüs boşluğu ,

kalp, Yeni Zelanda tavş am. toplardamartar

Summary : In this study, obtaining Gazi University, Department ol laboratory Animals 10 adult New Zeatand rabbits(G
lemale, 4 male] were used as experimental antmals. Oölonzed latex was injected lo matertats and materlals were dtsseered and photographs were taken. It was observed in the rabbits used thattbere are two erenter ceveı velns: as the
righl cranial caval vein and the lett cranlar caval vein. Great ce rdıec vein, middle caretae vein, and nght eardiae vems
were determined lo be the venous ve sseıs of the heart. it was determined coronary sinus was lound lo be lacking in
the rabbiL. lt was observed that nghl azygous vein was present in the rabbil and it was arosen from the righl cranial
eaval vein.
Keywor ds : Chest, neart. New Zealand rabbit, velns
Gir i~
Tavşanda korone r vena'lenn vena cava c ranıaus'te n

başlangı ç ald ığ ı ve vena cordis eccessoria'run bulu na bilece ğ i b i ldiri lmiştir (20) . Yadm
ve Gad, (1992) ve Yadm (199 1) tavşanda sinus coronarius bulunmadığım be lirtmişt i r.

Latshaw (1987) ve C hiasso n (1994 ) lare ve Siçanlarda, Wa lker ve Homberger (1997) sıçan larda ,
Bisaillon (19Bl ) kunduzda, Barone ve ark . (1973),
Popesko ve ark. (1992) tavşa nda çilt vena cava craniajs'm bu tunou öunu bel irtm i şlerdir ,
Vena cava caudalis atrium dexlrum'un ca·
uderlnden baş lang ıç alarak iki akciğer aras ında ge·
riye doOru seyrecer ve teramen vena cavae'dan ge·
çerek
gOQüs
boşluğu nu
terkeder.
GOOüs
boşl u ğ u ndaki sey ri s ı ras ı nda ya ln ızca loramen vena
cavae'dan geçerken venae phrenicae dextra ve si·
nistra'y r verir (18,22 ,26). Kob ayda vena cava caudaüs'ten vena phrenicae c raniaüs'in baş langıç aldlOI bildi rilmi ştir (7).

Vena azygos dextra'nın tavşanda dördüncü kaburga düzeyinde vena cava cranialts de xtra 'dan ba ş 
langıç ald ığı ve vena hemiazygos slnlstra'yr ve·
re bilece ğ l belirtil mişti r (20,29) ,
Tavşan

laboratuar hayvanı olarak çalışmalarda
olarak ku llan ı lmaktad ı r (Harris, 1994). Tavşanlarda kalp ve gOOüs boşluQundaki venö z damar1ar üzerine yapılan çal ışma sayısı son derece s ı
nı rlı , eldek i verile r ise yetersizdir. Kalp dolaş ım
sisteminin merkez organı olması nedeni ile özel bir
öneme sahiptir. Bu çalışmada, tavşa nca kalp ve
yaygın

gOğüs boşluğunun topla rda marta rı nın ayrıntılı ş ekilde

incelenerek o rtaya

konması amaçlanmı ştı r.

Materya l v e Met o t
Çalışmada Gazi Üniversitesi deney hayva n la rı
bOlümünden temin edilen o rtalama 3750 gr aQı r
IıQında, 6 d işi 4 erkek toplam 10 adet erg in tavşan
kullanıldı . Literat üre (15) uygun olarak genel anesteziye a lı nan tavşanların kalb ine reparin preparau
enjeksiyonu yapıld ıktan sonra (B), karın başluOun dan
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Vena marg inis ventncetans sinislrii (Şekil 1.5)
ve vena caudalis venırccn sinistrt (Şe kil 1.6, 2 .3)
nin vena cordis magna'dan baŞlangıÇ aldıklan ve sol
ventrikOl duvannda daOlllm göslerdikleri belirlendi.
Ramus circumflexus (Şekil 1.7. 2.4) vena cord is
magoa'nın başlangıcından sonra bu damardan çık
tıO' ve suıcus coronarius Içerisinde sol kulakçı{l ın altında seyretliıOi, seyri s ırasında sol ventrikOl duvannın oıuoa komşu bölgelerine birkaç dal verdikten
sonra suıcus inlerventricularis paraccoeus duzeyinde vena interventricularis paraconafls (Şekil
2.5) olarak seyrettiQi belir1endi.

aorta descendens ve vena cava caudalis'e yap ılan
birer ensizyon ile kan vUcut1an uzaldaşlın kk Aorta
abdominalis'len fizyoloj ik luzlu su verilerek damadar
yı kandı ktan sonra vena cava caudalis ligatüre edildi.
Rotring marka mavi renkli mürekkep i~ renklendirilmiş ıatex, lntraket ve enjekıOr yardımıyla articulatio hume ri'nin proximal'inde vena cephalica'dan
c ısıare dog ru, Iigatüre ed ilen vena cava caudalis'te
yeteri kadar dolgunluk oluşuncaya kadar enjekıe
edild i. Materyal lateksin pol imerizasyonunu saQı
lamak amacıyla bir gün süre ile so{ıuk ortamda bekletildikten sonra diseksiyonu yapııincaya kadar %10
fonnol solüsyonunda tutuldu. Diseksiyon yapılarak
tatex'ln daQııhm gösterdiQi damar1ar belinendi. Bulg u la rı n Ioto ğraüan Nikon marka fol~raf makinesi ile
çekildi. Damarların isimlendirilmesinde Namina Anatornica Veterinana (1992) kuııanıldı .
Bulgular
Vena ceva cranialis

sinisıra'nın ( Şe kil

3.1) vena cava caudalis'in

(Şekil

1.1, 2.1,
1.2) ventral'inde at-

rium dextrum'dan ÇıktlQı ı, gö{Jüs boşlUOunun sol taraf ına geçtiOi ve auricula sinisıra üzerinde erenere
do{;ı ru seyrettiOjbe lirlend i.

veea cordis magna 'nın (Şekil 1.3, 2.2) vena
cava eranialis sinis tra'dan; vena cord is media'n ın
(Şekil 1.4) vena cava eranialis sinistra'nın çıkış yerinin verıtranöde atrium dextrum'dan ve venae COf·
dis dextrae'nin (Şekil 3 .3) kalbin saO ön tarafında atrium dextrum'dan baŞlangıÇ aldlOI gözlendi. Kalbin
vena'ıa nnm baŞlangıÇ aid ıO ' sinus corcoarius olarak
adland ırı la bilecek bir bölge bulunmadıOı belirlendi.

Şekl 2. Tavşanda

kabin vena1an (lacies auricularis)

1. Vena ceva cranialis snstra, 2. Vena cordis
magna, 3. Ven:) caudalis ventricularis sinist rii, 4. Ramus
eircumfkıxus. S.Vena inlerventricularis paraconalis. 6.
Vena COnI ar1eriosi, 7. Vena coDateraıis distalis.

Vena lnıerventricularis paraconalis'in orantat
yönde conus arteriosus'un caudal bölümünde daeılan vena coni arteriasi (Şekil 2.6) yi verd ikten
sonra sulcus lntervenrtculans paraconalis'in orta s ı
düzeyinde iki vena collateralis dislalis ( Şekil 2.7 ) e
aynlcl ıeı
belir1erx:li. Vena i nı erventriculari s paraconatis'ln verıtreulus dexter'e ve venıricUl us sinislere aynca septum intervenıriculare'ye çok sayıda
dal verdi{Ji gOzlendi. Vena cona terans
distalis1e~cn birisinin apex ccrdis'e kadar aynı oluk
;çerisinde eeyrettikten sonra on taraftan gelen da ja r
le anastomoz yaparak sonianchOı, dioerinin ise ventricufus sflistern duvannda daOılarak sonlarx:lIOI tesbit edildi.
Vana cord is media'nın sulcus interventricularis
subsinuosus'ta
seyrettiOi,
septum
jn terventriculare'ye ve venıricu lus dexter'ln duvanna
çok sayıda du verd ikten sonra vena cordis
magn:ı 'nın denen ile anastomoz yaparak sonlandlOI

şekil

1. Tavşanda katlin vena'1an (eaudal)
1. Vena eava cranialis sinistra, 2. Vena cava caudalis, 3. Vena conjjs magna, 4. Vena eceos media, 5.
Vena marginis ventricularis siNstrl 6. Vana eaudalis ventriculi sinistn, 7. Ramus circumflexu$.
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media'dan çıkan çok sayıda dal tarafından vaskülarize edildiği gözlendi.

belirlendi.

Vena cava cranialis dextra (Şekil 3.2, 4.1) n ın
atrium'un üst ön tarafından başlangıç ald ıktan
sonra dorsal yüzden vena azygos dextra (Şeki l 3.6,
4.2) yı verdiği gözlendi. Bu damardan sonra vena
cava cranialis dextra 'nın dorsal yüzünden sı ras ıyla
vena costocervicalis (Şeki l 3.7, 4.3), vena cervicalis
profunda (Şekil 4.4) ve vena vertebralis 'in (Şeki l
4.5), ventral yüzünden de vena thoracica interna'n ın
ayrıldığı belirlendi.
sağ

Şekil

3. Tavşa n da kalbin vena'ları (fades atrialis)

1. Vena cava cranialis sinistra, 2. Vena cava cranialis
dextra, 3. Venae cordis dextrae, 4. Vena marginis ventricularis dexter, 5. Vena marginis venlricularis dexter'in
dalları, 6. Vena azygos dextra, 7. Vena costocervicalis, 8.
Vena costocervicalis'in birinci costa'nın cranial'inde seyreden dalı , 9. Vena intercostalis suprema, 10. Vena thoracica interna, 11. Vena cava caudalis.

Vena marginis venticularis dexter (Şekil 3.4) in
auricula dextra'nın caudal 'inden baş langıç ald ı~ı ,
ventriculus dexter'in duva rında ventral'e doğru kısa
bir seyir izl ediği ve ventrocranial yönde seyreden iki
dala (Şeki l 3.5) ayrı ldı ğ ı gözlendi. Bu dalların sağ
ventrikül d uva rı n ın sulcus interventricularis paraconalis'e ko mşu olan bölgelerinde dağ ı lım gösteren ve vena interventricularis paraconalis 'in dalla rı
ile anastomoz yaparak sonlana n dallar verdiğ i tesbit
edildi.

Şeki l

4. Vena cava cranialis dextra'nın

da lları

1. Ven:ı cava cranialis dextra, 2. Vena azygos dext·
ra, 3. Vena coslocervicalis, 4. Vena cervicalis profunda, 5.
Vena vertebralis, 6. Vena inlercoslalis dorsalis V, 7.
Venae intercostales dorsales, 8. Vena intercostalis suprema, 9. Vena intercostalis dorsalis II, 10. Vena intercostalis dorsalis III, 11. Vena intercostalis dorsalis IV.

Vena azygos dextra (Şe kil 3.6. 4.2) n ın üçüncü
omuru düzeyinde vena cava cranial is dextra'dan
baş langıç a ldığı, aorta'nın sağında, esophaçus ve
trachea'nın sa~ dorsal 'inde seyrede rek beşinci s ırt
omuru düzeyinde columna verteb ralis'e u laşt ı~ ı gözlendi. Yedinci s ırt omuru düzeyinde aorta'nın dorsolate ral'ine, sekizinci s ı rt omuru düzeyinden itibaren de dorsal'ine geçtiği ve hiatus aorticus'tan
karın boş lu ğuna geçinceye kadar sa~ ve sol musculus psoas'lar arasında seyrettiğ i belirlendi. Vena
azygos'un sağ lı sollu segmentalolarak venae intercostales dorsales V-XI'i (Şeki l 4.6, 4.7), omur
gövdeleri arasındaki eklemlerin eklem kapsüllerine,
musculus psoas major ve rninor'e, karın boşluğ u na
geçtikten sonra da birinci ve ikinci bel omurla rı n ın
gövdesine dallar vererek son land ığı gözlendi.

Venae cord is dextrae (Ş ekil 3.3) nin auricula
dextra' nın alt ın d a do ğruda n atrium dextrum'dan çık
tığı, baş langıcından sonra üçe ayrı ldığ ı gözlendi. Bu
dalları n önde vena interventricularis paraconal is ve
vena coni arteriosi'nin da lları ile, sağ ventrikül duvarın da ise vena marginis vent ricularis dextrii'nin dalları ile anastomoz yaparak son land ı kla rı belirlendi.

s ırt

Vena cordis minimae, kalp odac ıklarına bağımsız açıla n çok sayıda küçük damar olduğu için ve
belirgin bir seyri bu lun mad ı ğ ı için gross düzeyde
bulgu alınmas ı mümkün olma m ışt ır.
Septum interventrikülare'nin, solda sulcus interventricularis paraconalis'te seyreden vena interventricularis paraconalis'ten sağ da ise sulcus interventrieularis subs inuosus 'ta seyreden vena eordis
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Venae intercostales dorsales ı-v (Şekil 4.9,
4.10, 4.11) in vena intercostalis suprema'dan (Şekil
3.9, 4.8) başlangıç aldığı gözlendi. Sağ tarafta venae
intercostales v-xı (Şekil 4.6, 4.7), sol tarafta ise
venae intercostales dorsales VI-XI'in vena azygos
dextra'dan segmentalolarak çıktıkları gözlendi. Her
bir vena intercostalis dorsalis'in başlangıcından
sonra foramen intervertebrale düzeyinde canalis vertebralis'e giren ince bir dal ve bundan sonra sırt bölgesindeki kaslarda dağılım gösteren ramus dorsalis'i
verdiği belirlendi. Vena intercostalis dorsalis'lerin
caput costae'nin vertebra ile yaptığı eklemde dağılım
gösteren bir dal ve bir sonraki kaburganın ön kenarına ulaşan caudal seyirli bir dal verdikleri tesbit
edildi. Vena intercostalis dorsalis'lerin kaburganın
üst 1/3 ü düzeyinde öne doğru seyreden ince bir dal
verdikleri, bu dalın bir öndeki vena intercostalis dorsalis'ten ayrılıp bir sonraki kaburganın ön kenarında
seyreden dal ile anastomoz yaparak sonlandığı gözlendi. Vena intercostalis dorsalis'lerin bu dalları verdikten sonra ilgili arter ve sinir ile birlikte sulcus costae'de ventral'e doğru seyrettikleri ve vena
intercostalis ventralis'ler ile anastomoz yaparak sonlan d ı kla rı belirlendi.

Vena bronchoesophagea'nın vena cava cranialis dextra'nın dorsal yüzünden çıkan ince bir dal
olduğu belirlendi. Başlangıcından sonra vena bronchoesophagea'nın
cranial'e doğru vena esophagea'yı, caudal'e doğru vena bronchales'i vererek
sonlandığı gözlendi.
Vena cervicalis profunda'nın (Şekil 4.4), vena
bronchoesophagea'dan sonra vena cava cranialis'in
dorsal yüzünden Çıktığı, iki materyalde ise sol tarafta
vena costocervicalis ile ortak bir kök halinde baş
langıç aldığı gözlendi. Vena cervicalis profunda'nın
birinci costa'nın vertebral ucuna doğru seyrettiği ve
burada iki dala ayrıldığı belirlendi. Vena cervicalis
profunda'nın son iki dalından birincisinin musculus
longissimus thoracis'in dorsal kenarından geçerek
göğüs boşluğunu terk ettiği, musculus serratus ventralis cervicis'in medial yüzünde scapula'nın angulus
caudalis'ine kadar seyrettiğl, vena intercostalis suprema'dan başlangıç alan vena intercostalis ii ile
anastomoz yaparak sonlandığı belirlendi.
Vena cervicalis profunda'nın ikinci dalının , birinci costa'nın medial yüzünü çaprazlayarak apertura thoracis cranialis'ten göğüs boşluğunu terk ettiği, musculus longus colli'ye, son iki boyun omuru
ve bunlar arasındaki eklemlere dallar vererek sonIandığı gözlendi.

Vena costocervicalis (Şekil 3.7, 4.3)'in ikinci intercostal aralığın proximal'inde vena cava cranialis
dextra ve sinistra'nın dorsolateral yüzünden, baş
langıç aldığı gözlendi. Sağ vena costocervicalis'in
vena azygos dextra'dan sonra çıkan ince bir dal olduğu, başlangıcından sonra damarın caudal'e dOğru
vena pericardiacophrenica'yı verdiği gözlendi. Ikinci
kaburganın üst ucu düzeyinde ikinci kaburganın caudal kenarında seyreden ince bir dal (Şekil 3.8) ile
vena intercostalis suprema'yı (Şekil 3.9) vererek
sonlandığı tesbit edildi.

Vena vertebralis'in (Şekil 4.5), vena cava cranialis'in dorsal yüzünden başlangıç aldığı ve craniodorsal'e doğru seyrettiği belirlendi. Vena vertebralis'in musculus longus colli'ye bir, musculus
longissimus cervicis'e 3-4 dal verdikten sonra altıncı
boyun emurunun processus transversus'una ulaştığı
ve boyun bölgesinde başa doğru seyrettiği gözlendi.
Vena thoracica interna (Şekil 3.10, 5.1) nın birinci costa'nın alt 1/4 ünde vena cava cranialis dextra ve sinistra'nın ventral yüzünden başlangıç aldığı
gözlendi. Ventrocaudal seyrederek sternum'a ulaş
tığı, birinci cartilago costalis'in stemum ile birleştiğ i
noktadan itibaren caudal yönde arteria thoracica intema ile birlikte seyrettiği belirlendi. Üçüncü cartilago costalis'in sternum ile birleşme yerinden itibaren musculus transversus thoracis'in ventral
yüzüne geçtiği, caudal'e doğru seyrederken segmentalolarak vena intercostalis ventralis III-Vl'yl
(Şekil 5.2) verdiği gözlendi. Vena thoracica intema'nın musculus transversus thoracis'in ventral'indeki seyri sırasında ayrıca bu kasa, ventral'e
doğru sternum'a giden ince dallar ve processus xiphoideus düzeyinde sternum'a giden kalın bir dal verdiği bclrlsndl. Cartilago xiphoidea düzeyinde karın
boşluğınun ventral duvarına geçtiği ve musculus
transversus abdominis'in alt yüzünde seyrettiği,
vena cpigastrica cranialis'i (Şekil 5.3) vererek son-

Vena phrenicopericardiaca'nın vena costocervicalis'ten çıktıktan sonra nervus phrenicus ile
seyrettiği, basis cordis'ten geçerek margo ventricularis dexter'e ulaştığı ve pericardium'a giden ince
bir dal verdiği gözlendi. Damarın bu dalı verdikten
sonra nervus phrenicus ile birlikte diyaframa doğru
seyrettiği ve bu organda dağ/larak sonlandlEı belirlendi.
Vena intercostalis suprema (Şekil 3.9, 4.8) nın
başlangıcından hemen sonra vena intercostalis dcrsalis lI'yi (Şekil 4.9) verdiği gözlendi. Musculus longus colli'ye paralelolarak caudal 'e doğru seyreden
vena intercostalis suprema'nın üçüncü ve dördüncü
kaburgalar hizasında sırasıyla vena intercostalis dorsalis iii (Şekil 3.10) ve ıv (Şekil 4.11) o verdikten
sonra caudal'de vena azygos dextra'dan ayrılan
vena intercostalis dorsalis V (Şekil 4.6) ile anastomoz yaparak sonlandığı tesbit edildi.
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diyaframa vermiş oldukları dallar ile anastomoz yaparak sonlandıkları gözlendi.

tesbit edildi.

Şekil

5. Vena thoracica intema ve dalları.

1. Vena thoracica intema, 2. Venae intercostales
ventrales, 3. Vena epigastrica cranialis.

Venae intercostales ventrares lll-Vl (Şekil 5.2)
ilgili cartilago costa lis'lerin sternum ile birleşme
yerinde vena thoracica interna'dan başlang ıç aldıkları , venae intercostales i ve lI'nin bu lunmadığ ı
gözlendi. Vena intercostalis'lerin baş langıçlarından
sonra musculus transversus thorac is ile örtülü olarak
caudolateral yönde seyrettiğ i ve craniolateral seyirli
musculus intercostalis'lerde dağ ı lan ince bir dal ile
caudolateral seyreden vena intercostalis dorsalis'ler
ile anastomoz yapan kalın bir dala ayrılarak sonIa ndığı belirlendi.
nın

Şe kil

6. Vena phrenicae dextra.

1. Vena cava caudalis, 2. Vena phrenicae dextra, 3.
Vena phrenicae dextra'n ı n dorsal seyir1i dalı, 4. Vena
phrenicae dextra'n ın lateral seyir1i dalı , 5. Vena phrenicae
dextra'n ın ventral seyir1i dalı , 6. Venae phrenicae craniales
sinistra, 7. Venae phrenicae craniales sin istra'nı n dorsal
seyir1i dalı , 8. Venae phrenicae craniales sin istra'nın ventral seyir1i dalı .

Vena cava caudalis 'in (Şekil 3.11, 6.1) atrium
dextrum'dan caudal yönde ç ıkarak iki akciğer arasınd a diyatrama doğru seyrett iği ve toramen venae
cavae'dan geçerken lateral yönde venae phrenicae
craniales dextra ve sinistra (Şekil 6.2, 6.6)'yl verdiği
gözlendi.

Tartışma

ve Sonuç

Çalışmada literatürde tavşan için bildirilene
uygun olarak (1,24), incelenen materyallerin tamam ı nda vena cava cranialis dextra ve vena cava
cranialis sinistra olmak üzere iki vena cava cranialis

Vena phrenica cranialis dextra (Şekil 6.2) nın
sonra dorsal (Şekil 6.3), lateral (Şekil
6.4) ve ventral (Şeki l 6.5) yönde seyreden üç dala
ayrıldığı bu dalları n önce diyatramın centrum tendineum'unda daha sonra da pars muscularis'inde
seyrettiği gözlendi. Bu dalla rı n pars muscularis'in lateral kıs ı mla rında birbirleri ile ve venae intercostales
dorsales'ten ayrı lan dallar ile anastomoz yaparak
sonlandı kları tesbit edildi.

bulunduğu belirlenm iştir.

ba şl a n gıc ında n

Vena cava cranialis s in istra'nın orijini ve baş 
seyrine ili ş ki n bulgular literatür ile
(1,6,24) benzerlik göstermektedir. Literatürde (20)
vena cava cranialis sinistra'dan çok sayıda küçük
koroner ven başlangıç aldığı bildirilirken çalışmada
kalbin venalarından yal nızca vena cordis magna'n ı n
vena cava cranialis sinistra'dan başla ngıç ald ığ ı gözlan gı c ınd aki

lenmiştir.

Venae phrenicae craniales sinistra (Şeki l 6.6)
toramen venae cavae düzeyinde vena cava caudalis'ten ç ıkan iki dalolarak belirlendi. Bu dalların
birisi dorsal (Şekil 6.7) d iğerinin ise ventral (Şekil
6.8) yönde seyrettiği, vena intercostalis dorsalis'lerin

Çalışmada,

Mc Laughlin ve Chiasson

(1990)' ın

bildirdiğinden
farklı
olarak kalbin venöz
marlarından vena cordis media'nın vena cava

nialis
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dextrum'dan, vertae cordis dextrae'nin Ise kalbin sa~
ta rafında atrium dextrum'dan başlang ıç aldı~ ı gözle n m i şt i r. Çalışmada tavşa nca vena ccrdıs media' nı n
seyri, ve rmiş olduQu dallar ve sonlan masına ili şki n
bulgular literatür ile (5,19,2 1) paralelele.

(16,25) evcil memelilerde vena thoracica intema'dan
ya da s ıçanda (13) vena mediastinalis ile ortak kök
halinde vena cava cranlalis'ten ÇıktlQı bildirilmesine
karşın çalışmada damarın vena costocervicalis'in
baş lang ıcından caudal yönde çı kan ince blr dal 01du!)u gözlenmiştir.

Bu çalışmada , ltteratürde (28,29) bildiritene
uygun olarak sinus coronarius'un bulunmadlQ ı göz·

Literatürde vena cervlcaüs profunda'mn evcü
memelilerde ve sıçanda vena costocervicalis profunda ile bazen de vena vertebraus ile birlikte vena
cava caranla1is'ten Ç ıktlQı bildirilm iştir (11,27). çehşmada vena cervlcalts profund a'n ı n materyallerin
sekizinde vena costocervicaüs'ten bağımsrz olarak,
iki materyalde Ise damann sol tarafta vena ccstocervicalis ile birlikte vena cava cranlalis'ten Çıkt ı~ ı

I en mlştlr.

Vena marginis ventricutans sinistrii'nin li·
teratürden (21) fa rk lı olarak tavşan larda çok k ısa se·
yirli ince bir damar olduQu tesbit edilmiştir.
Çalışmada

vena interventricularis paraconaHs'e
elde edilen bulgular literatüre
(10,2 1,25,28,29) paralellik gösterirken, vena cordis
dextra'ya ilişkin gözlemlenen bulgular, literetürde
tavşa n (28) ve diQer türler için bildirilenlerden
(11,2 1,23,29) tark hhk göstermektedir.
i l iş ki n

olarak

gözle nmişti r.

Literatürde evcil memelilerde vena vertebralis'in
vena cervicalis prolunda ve sol tarafta ek olarak
vena costocervicalis ııe birlikte vena cava cranlalls'ten (9, 11) ya da atlar d ışı n daki evca memelilerde vena costocervicalis'ten. atlarda Ise vena
cava eranialis'ten (21) başlangıç aldı!) ı bildirilmesine
karşın çalışmada vena vertebralis'in tüm materyallerde saQda ve solda vena cava eranialis'in
dersal yüzünden başlang ıç ald ı !)ı be l i rlenm i ştir.

Çalışmada tavşanda vena azygos dextra'nın buIUM UQU, dama rı n vena cava crantalis de xtra 'n ı n dcrsal yüzünden 2.-4. thoracal vertebra düzeyinde ay·
r l ldl Qı gözlenm iştir. Bu bulgular literatür ile paralellik
göstermektedir (3.4, 11-13 ,27).

Literatürde
11,20,21)

bildirilenden larkıı olarak (9'
vena azygos'un vene broncve vena hemiazygos'u vermediQi

tavşa nda

hoesop hage a'yı

Mc Laughlin ve Chiasson (1990) tavşanda vena
vertebralts'in vena costocervicalis'i, vene intercostalis dorsalis'i, vena scapularis dorsalis'i,
venae intervertebrales'i ve gö{ıüs duvarının dcrsal'indeki kastara daıı ar verdiQini bi ld irmiştir . Ça·
lrşmada ise vene vertebraüs'ie yalnızca göğüs duva n n ın
dorsal'indeki
kastara dallar verdiOi

gö z le n miştir .

Literatürde (21) evcil memelilerde vena intercostaüs dcrsafis'lerin ilk 4-6 s ımn vena costocervicalis, vena intercostaüs suprema ya da vena
vertebraüs'ten, daha gerideki vena intercastalis dcrsalis'lerln ise vena azygos dextra ya da sinistra'dan
ya da vena hemiazygos dextra ya da sinistra'dan
başla n g ı ç aldlQI bild iri lmişt i r. Çalışmanın bu lgu ları llteratür (21) ile benzerlik göstermektedir. Çalı ş mada
saQtarafta venae lntercostales dorsales v -Xl. sol tarafta Ise venae lntercostales dorsales Vl-Xl'in segmentalolarak vena azygos dextra'dan ayrıld l Q ı gOz·
len mi ş t i r. Bu bulgu flteratüroe (20) bildirilenden
fa rkl ı lı k göstermektedir. Ayrı ca çalışmada son vena
lntercostalis'ln sondan bir önceki vena lntercostaüs
dorsalis'ten başlangıç aldığı ve diyaframa dallar ver-

göz lenmi ştir.
Çalışmada
vena thoraeica in terna'nın li·
teratürden (10.11,21,25) farklı olarak yalnızca saQ Iı
sollu segmental olarak venae intercastales ventrales'i, sternum'a giden biri kalın 4-6 ince dal, museulus transversus thoracis'e dallar verdiOi çözlenmlş tlr. Damarın seyri ve sonlanması ile ilgili elde
edilen bulgular literatür ile uyumlu olarak bulu nmuş tu r

Ça lı şmada

vena intercostalis i ve lI'nin tavvenee lntercostales ventrales
III ·V I 'nı n vena thoracica interna'dan ç ı ktı ktan sonra
sonuncu hariç vena intercostalis dorsalis'ler ile
anastomoz yaparak so nlandı k la n , sonuncu vena intercostalis ventralis'ln ise vena phrenlca caudalis'in
dallan ile anastomoz yaparak sonlandığ ı tesbit edildi. Bu bulgular eveil memeliler için bildirilenler ile
benzerlik göstermektedir (21) .
şanda şe kill e nmed i O i ,

d iği belirlenmişti r.

Literatürde (9, 2 1,25,27) vena costocervicalis'in
vena cervlcalls profunda, vena ve rıetesus. vena lnrercostejs suprema ve vena scapulans dorsalis'i
verdiQi bildirilmesine karşın, çalışmada literatürden
farklı olarak vena costocervlcelis'in vena pe.
ricard iacoph re niea'yı , vena Intereosta1is suprema ile
ikinci kaburgamn ön ken arında seyreden ince bir dal
verdiQi gözlen m işt ir.
Vena

pericardiaeophreniea'mn

(4 ,11,20,24 ,27) .

Çalışmada vena cava cauda1is'in g öğ ü s boş 
luQundaki seyri s ırasında hiç dal vermedi!)i ve foramen venae cavae'dan geçerken vene di-

literatürde
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aphragmatica crania1is dextra ve sinistra'yı verd iOI
gOzlervnişti r. Bu bulgular literatür ile benzerlik gOstennektedir (18.22.26).
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