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Özet: Bazı yabani kanatlı türleri ile evcil kanatlı türlerinde yapılan bu çalışma ile valva atrioventricularis dextra ve
sinistra’nın karşılaştırmalı makro anatomisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada 1 adet kerkenez, 1 adet balık
kartalı, 1 adet leylek, 1 adet hindi, 2 adet balıkçıl, 2 adet denizli horozu, 2 adet sülün, 4 adet fizan, 14 adet bıldırcın ve
16 adet broyler olmak üzere toplam 44 adet kalp %10’luk formaldehit solusyonunda tespit edildi. İncelenen materyallerin tümünde valva atrioventricularis dextra’nın kassel bir yapıda olduğu ve ostium atrioventriculare dextrum’un parietal
kenarı boyunca uzandığı gözlendi. Şeklinin ise Denizli horozu, fizan ve sülünde dikdörtgene, bıldırcında yamuğa, diğerlerinde ise üçgene benzediği belirlendi. Valva atrioventricularis dextra’nın conus’tan sulcus interventricularis
subsinosus’a doğru genişliğinin arttığı tespit edildi. Kapağın serbest kenarının, parietal duvara tutunan bir kas uzantısı
gönderdiği saptandı. Yalnız balık kartalı ve kerkenezde bu kas uzantısına rastlanmadı. Valva atrioventricularis dextra
ile parietal duvar arasında uzanan ince chorda tendinea benzeri yapılar gözlendi. Ayrıca bazı kalplerde parietal duvardan başlayıp kapağın tabanına uzanan ince kas trabeküllerine rastlandı. Yoğun kas trabekülasyonunun gözlendiği sol
ventrikülde musculus papillaris’lerin ve bu kaslardan çıkıp kapaklara tutunan chorda tendinea’ların varlığı tespit edildi.
Musculus papillaris sayısının incelenen materyallerde 1 ile 3 adet arasında değiştiği belirlendi. Valva atrioventricularis
sinistra’nın ostium atrioventriculare sinistrum’un kenarı boyunca kesintisiz olarak devam ettiği gözlendi. Sol
atrioventriküler kapağın septal ve parietal olmak üzere 2 adet yapraktan oluştuğu ve bu yaprakların serbest kenarlarının girintili çıkıntılı olduğu saptandı. Sağ atrioventriküler kapaktan farklı olarak sol atrioventriküler kapağın kassel olmadığı, transparan bir görüntüye sahip olup memeli mitral kapağına benzediği gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Atrioventriküler kapaklar, kalp, kuş türleri.
Macroanatomy of the Right and Left Atrioventricular Valves in the Heart of Various Avian Species
Summary: In this study, it was observed that comparative macroanatomy of the heart valves of the various wild and
domestic avian species. Hearts of one kestrel, one osprey, one white stork, one turkey, 2 herons, 2 Denizli roosters, 2
pheasants, 4 silver pheasants, 14 quails, and 16 broilers were fixed in 10% formaldehyde solution. The right
atrioventricular valves in all the materials examined were muscular in nature, lying on the external edge of the right
atrioventricular opening. Their shapes were like rectangular in Denizli roster, pheasant, and silver pheasant, trapezoid
in quail and triangular in the other species. They were observed to widen from conus through the sulcus
interventricularis subsinosus. The free edge of the valve possessed a muscular appendage attached to the external
wall. However, it was not observed in the kestrel and osprey. Structures like chorda tendinea were seen between the
valve and external wall. Hence, thin muscular trabecules were determined in some hearts, lying between the external
wall and the base of the valves. A number of 1-3 musculi papillares and chordae tendineae arising from these and
attaching to the valves were present in the left ventricles where intense muscle trabeculations were also seen. The left
atrioventricular valves covered the all edges of the left atrioventricular openings in all the materials. The left
atrioventricular valves comprised the septal and parietal components with their free edges displaying a zigzag shape.
The left atrioventricular valves were not muscular in nature, being transparent like the mitral valve of the mammals.
Keywords: Atrioventricular valves, bird species, heart

Giriş
Dolaşım sisteminin merkezi olan kalp, içi boş
kassel bir organdır. Kanatlıda nispi olarak büyük
olan kalp (9, 10), thorakoabdominal boşluğun ön
bölümünde perikarda sarılı olarak yer alır. Memelilerde kanatlılarda olduğu gibi dört adet boşluktan
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oluşmuştur. Bu boşluklardan atrium sinistrum ve
ventriculus
sinister
arasında
valva
atrioventricularis sinistra, atrium dextrum ve
ventriculus dexter arasında da valva
atrioventricularis dextra bulunur (3, 5, 10, 12).
Ventriculus dexter’in parietal duvarında ince kas
trabekülleri mevcuttur. Truncus pulmonalis’in başlangıç kısmına yakın olarak şekillenen bu
trabeküller apex cordis’e doğru kaybolmaktadırlar.
Kassel yapıda olan valva atrioventricularis dextra
(3, 10,12) üçgen şeklindedir (10). Bu yaprağın
kalın kenarı, ostium atrioventricularis dextra’nın
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parietal duvarına yapışmıştır (3, 10, 12). Keskin
kenarı ise ventriküle doğru bombe yapmış olan
septum interventriculare’ye bitişik bir şekilde apex
cordis’e doğru uzanmıştır (10). Kapak, memelilerdeki valva atrioventricularis dextra’nın analoğu
olup ventrikülün sistol’ü sırasında kanın atrium’a
geçişini engeller (9, 10). Valva atrioventricularis
sinistra endokardial ve fibröz katmanlardan oluşup,
ince ve hemen hemen transparan bir görüntüye
sahiptir (10). Triküspid yapıda olan valva
atrioventricularis sinistra’nın ventrikül boşluğuna
uzanan serbest ucuna tutunan chorda tendinea’lar
mevcuttur (3, 5, 10, 12). Ventriculus sinister’de biri
septumda, diğeri parietal duvarda, bir diğeri de
septum ya da parietal duvarda yerleşmiş olan üç
adet musculus papillaris bulunur (10).
Tavuk, sülün, hindi, bıldırcın, denizli horozu ve
fizan tavukgiller (Galliformes) takımına aittirler.
Sülün ve fizan süs kuşu olarak, diğerleri ise yumurta için yetiştirilen kanatlı türleridir (6). Balık
kartalı ve kerkenez, gündüz yırtıcı kuşları olan
Doğangiller (Falconiformes) takımına, leylek ve
balıkçıl ise sulak alan yaban kuşları olan Leyleksiler (Ciconiiormes) takımına aittirler (6, 8). Balık
kartalı dalarak avlanan tek yırtıcı kuş türüdür (8).
Bu çalışma ile bazı yabani kanatlı türleri ile evcil
kanatlı türlerinde valva atrioventricularis dextra ve
sinistra’nın karşılaştırmalı makro anatomisi ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Gereç ve Yöntem
Araştırmada materyallerin cinsiyetlerine bakılmaksızın, yabani kanatlı türlerinden 1 adet kerkenez, 1
adet balık kartalı, 1 adet leylek, 2 adet balıkçıl;
evcil kanatlı türlerinden ise 1 adet hindi, 2 adet
denizli horozu, 2 adet sülün, 4 adet fizan, 14 adet
bıldırcın ve 16 adet broyler olmak üzere toplam 44
adet kanatlıdan elde edilen kalpler kullanılmıştır.
Kalpler tespit amacıyla %10’luk formaldehit solusyonunda bekletilmiştir. Tespit işlemi sonunda kalpler Olympus diseksiyon mikroskobu altında incelenmiştir. Fotoğraflar Olympus DP12 ve Canon
marka fotoğraf makineleri ile çekilmiştir.
Bulgular
Valva atrioventricularis dextra: İncelenen kalplerin tümünde sağ ventrikülün septal duvarı düz bir
görünüme sahipti (şekil 1-D S). Parietal duvarın
(şekil 1- E, F, I, J D) valva atrioventricularis
dextra’ya (şekil 1- A, B, C, D, E, F,G, H, I, J V)
bakan yüzünde ise yer yer ince kas trabekülleri
(şekil 1- A ok) saptandı. Ayrıca parietal duvarla
valva atrioventricularis dextra arasında chorda
tendinea benzeri yapılar (şekil 1-E, F, G, I, J ok
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başı) belirlendi. Bu yapılar fizan ve Denizli horozunda anulus’a yakın, seyrek ve ince olarak şekillenmişti. Diğerlerinde ise sayıları 1 ile 5 adet arasında değişen bu yapıların parietal duvardan çıkıp
valva atrioventricularis dextra’nın ortasına ya da
serbest ucuna yakın olarak tutunduğu ve belirgin
oldukları
gözlendi.
Valva
atrioventricularis
dextra’nın kas yapısında olduğu ve şeklinin de
Denizli horozu, fizan ve sülünde dikdörtgene, bıldırcında yamuğa, diğerlerinde ise üçgene benzediği belirlendi. Kapağın truncus pulmonalis’in başlangıç kısmına komşu olan kenarı bir membranöz
bantla (şekil 1- D, F *) septal duvara yapışmıştı.
Balık kartalı ve kerkenez hariç incelenen diğer
kalplerde valva atrioventricularis dextra’nın,
truncus pulmonalis’in orijinine komşu olan serbest
ucundan çıkan bir kas bandı (şekil 1- A, C, D, F, H
k) ile parietal duvara bağlandığı gözlendi. Ayrıca
hindide bu kas bandı dışında atrioventriküler kapağın alt kenarından çıkıp parietal duvara tutunan 2
adet kas bandı (şekil 1- J h) daha belirlendi.
Valva atrioventricularis sinistra: Memelilerde
olduğu gibi endocardium’dan şekillenen valva
atrioventricularis sinistra’nın, ostium atrioventriculare sinistrum’un kenarı boyunca süreklilik gösterdiği ve transparan bir görüntüye sahip olduğu belirlendi. Serbest kenarları girintili çıkıntılı olan kapağın septal duvardaki (şekil 2- A, C S) yaprağı,
(şekil 2- A, B, C, D cs) incelenen bütün kalplerde
tek parça olup yarım daire şeklinde idi. Parietal
duvardaki (şekil 2- A D) yaprağı ise (şekil 2- A, B,
C, D cp) balık kartalı, sülün, kerkenez, leylek ve 8
bıldırcında iki parçalı, diğerlerinde ise tek parça idi.
Bu yaprağın şekli, tek parçalı olanlarda serbest
kenarı girintili çıkıntılı dar bir dikdörtgene, iki parçalı olanlarda serbest kenarı girintili çıkıntılı bir
kareye benzemekte idi. Balıkçıl kalbi hariç incelenen kalplerin tümünde, ventriculus sinister’de yoğun trabekülasyon gözlendi. Bu kas trabekülasyonlarından başlayıp ventrikül boşluğuna doğru
uzanan musculus papillaris’lere (şekil 2- A, B, C, D
mp) rastlandı. Hem septal hem de parietal duvarda
yerleşim gösteren musculus papillaris’ler dolgun
koni, dikdörtgen veya küçük kas tümseği şeklinde
idi. Musculus papillaris sayısının balıkçılda 1 adet;
balık kartalı, kerkenez, Denizli horozu, 1 bıldırcın,
1 fizan ve 7 broylerde 3 adet; geri kalanlarda ise 2
adet olduğu belirlendi. Valva atrioventricularis
sinistra’nın serbest kenarları ile musculus
papillaris’ler arasında uzanan chorda tendinea’lar
(şekil 2- A, B, C, D ok başı) görüldü. Bunun yanı
sıra septal duvardan çıkıp atrioventriküler kapağa
tutunan chorda tendinea’lara rastlandı. Ayrıca incelenen kalplerin tümünde ventriculus sinister’de
yalancı chorda tendinea’ların (şekil 2- B ok) var
olduğu gözlendi.
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Şekil 1. Çeşitli kanatlı türlerinde ventriculus dexter. A. Leylekte, B. Balık kartalında, C Denizli horozunda, D. Sülünde,
E. Balıkçılda, F. Broylerde, G. Fizanda, H. Bıldırcında, I. Leylekte, J. Hindide V: valva atrioventricularis dextra,
D: parietal duvar, S: septal duvar, *: membranöz bant, k: kas bandı, ok başı: chorda benzeri yapı, ok: kas

Şekil 2. Çeşitli kanatlı türlerinde ventriculus sinister. A. Kerkenezde, B. Broylerde, C. Balıkçılda, D. Sülünde.
S: septum, D: parietal duvar, cs: septal yaprak, cp: parietal yaprak, mp: musculus papillaris, ok başı: chorda tendinea,
ok: yalancı chorda tendinea.
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Tartışma ve Sonuç
Literatürde (3, 10, 12)
ventriculus dexter’in
parietal duvarında truncus pulmonalis’in başlangıç
kısmına yakın ince kas trabeküllerinin varlığından
ve bu trabeküllerin apex cordis’e doğru kaybolduğundan bahsedilmiştir. Bu çalışmada da
ventriculus dexter’in duvar yapısı ile ilgili bulgular
literatür ile uyumludur. Nickel ve ark. (10) septal
duvarı düz olan sol ventrikülün parietal duvarında
çeşitli büyüklükte kas trabeküllerinin olduğundan
ve bu kas trabeküllerinin ventrikül boşluğuna doğru
uzandıklarından söz etmiştir. Yapılan bu çalışmada ise balıkçıl hariç incelenen diğer kalplerde
ventriculus sinister’in septal ve parietal duvarında
yoğun kas trabeküllerinin olduğu gözlenmiştir. Yalnız balıkçılda septal duvarın düz olduğu ve parietal
duvardaki kas trabeküllerinin de daha seyrek ve
ince olarak şekillendiği belirlenmiştir.
Literatürde (10) kassel bir yapıda olan valva
atrioventricularis dextra’nın üçgen olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada da valva atrioventricularis
dextra’nın kas yapısında olduğu, şeklinin ise Denizli horozu, fizan ve sülünde dikdörtgene, bıldırcında yamuğa, diğerlerinde ise üçgene benzediği
gözlenmiştir. Literatürde (10) valva atrioventricularis dextra’nın bir kas bandı ile ventrikülün üst
kısmına tutunduğu belirtilmiştir. Devekuşu kalbinde
yapılan çeşitli araştırmalarda da bu kas bandından
söz edilmiştir (1, 7, 11). Yapılan bu çalışmada da
balık kartalı ve kerkenez hariç diğerlerine ait kalplerde valva atrioventricularis dextra’nın, serbest
ucundan çıkan bir kas bandı ile parietal duvara
bağlandığı görülmüştür. Ayrıca hindide bu kas
bandının
yanında
valva
atrioventricularis
dextra’nın alt kenarından çıkıp parietal duvara tutunan 2 adet kas bandı daha belirlenmiştir. Literatürde (7, 9, 10, 11) sağ ventrikülde musculus
papillaris ve chorda tendinea’nın bulunmadığı ifade edilmiştir. Bu çalışmada da sağ ventrikülde
musculus papillaris ve chorda tendinea’ya rastlanmamıştır. Fakat dış duvarla valva atrioventricularis
dextra arasında chorda tendinea benzeri yapılar
gözlenmiştir. Bu yapılarla ilgili literatürde benzer
bir bilgiye rastlanmamıştır. Literatürde (10) valva
atrioventricularis sinistra’nın, ince ve hemen hemen transparan bir görüntüye sahip olduğu bildirilmiştir. Triküspid yapıda olan valva atrioventricularis sinistra’nın serbest ucuna tutunan chorda
tendinea’ların varlığından söz edilmiştir (2, 3, 9,
10, 12). Yapılan bu çalışmada da sol atrioventriküler kapağın, ostium atrioventriculare sinistrum’un
kenarı boyunca süreklilik gösterdiği ve transparan
bir görüntüye sahip olduğu belirlenmiştir. Kapağın
balık kartalı, sülün, kerkenez, leylek ve 8 bıldırcın-
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da triküspid, değerlerinde ise biküspid olduğu gözlenmiştir.
Literatürde (10) sol ventrikülde biri septal, diğeri
parietal duvarda, bir diğeri de septal ya da parietal
duvarda yerleşmiş olan 3 adet musculus
papillaris’in varlığından bahsedilmiştir. Ayrıca
papillar kasların şeklinin çok değişken olup kas
sütunlarına ayrılabildiği (10) özellikle küçük cüsseli
kanatlılarda papillar kasları myocardium’dan ayırmanın güç olduğu bildirilmiştir (3). Bu çalışmada
ise musculus papillaris’lerin sayı ve şekillerinin
değişkenlik
gösterdiği
belirlenmiştir.
Hem
septum’da hem de parietal duvarda yerleşim gösteren musculus papillaris’lerin dolgun koni, dikdörtgen veya küçük kas tümseği şeklinde olduğu,
papillar kasların balıkçılda 1 adet; balık kartalı,
kerkenez, Denizli horozu,1 bıldırcın, 1 fizan ve 7
broylerde 3 adet; geri kalanlarda ise 2 adet olduğu
belirlenmiştir. Literatürde (3, 5, 10) musculus
papillaris’lerden çıkıp valva atrioventriculare
sinistrum’a tutunan chorda tendinea’ların varlığından söz edilmiştir. Yapılan bu çalışmada da literatürde belirtildiği gibi chorda tendinea’lar gözlenmiştir.
Sonuç olarak, çeşitli kanatlı türlerinde valva
atrioventricularis dextra ve sinistra’nın komparatif
makroanatomisinin ortaya konulması amacıyla
yapılan bu çalışmada, valva atrioventricularis
dextra’nın memelilerden farklı olarak kassel, valva
atrioventricularis sinistra’nın ise memelilerde olduğu gibi endocardium’dan şekillenmiş hemen hemen transparan yapıda olduğu belirlenmiştir. Valva
atrioventricularis dextra’nın incelenen kanatlı türüne göre üçgen yamuk ya da dikdörtgen şeklinde
olduğu gözlenmiştir. Bu kapağı septal duvara bağlayan 1 adet membranöz ve 1 adet kas bandının
olduğu, fakat kas bandının balık kartalı ve kerkenezde bulunmadığı saptanmıştır. Ayrıca hindide
bu kas bandının yanı sıra 2 adet kas bandının daha olduğu görülmüştür. Ventriculus dexter’de
musculus papillaris ve chorda tendinea’ya rastlanmamıştır.
Ancak
parietal
duvarla
valva
atrioventricularis dextra arasında, sayıları türe göre değişen chorda tendinea benzeri yapıların varlığı gözlenmiştir. Valva atrioventricularis sinistra’nın
biküspid ya da triküspid olduğu belirlenmiştir.
Ventriculus sinistra’da sayıları incelenen türlere
göre 1 ile 3 adet arasında değişen musculus
papillaris’lerin ve bu kaslardan çıkıp valva
atriventricularis sinistra’nın serbest kenarlarına
tutunan chorda tendinea’larn varlığı gözlenmiştir.
Ayrıca ventriculus sinister’de sıklığı incelenen türlere göre değişen yalancı chorda tendinea’lara da
rastlanmıştır.
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