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KANGAL KÖPEKLERiNDE ARCUS AORTAE'NIN DALLARı ÜZERiNDE
MAKROANATOMiK ARAŞTIRMALAR'
Hakan Yalçın 1

Sadettin Tıpırdamaz 1

Nejdet Dursun2

Macroanatornic Investigations on the Branches of the Aortic Arch in KangaJ Dogs

Summary: In this study. the distribution ol the aortie areh was investigatad in thorax. In this purpose, twelve kangal
dogs (dilferent sex), were used. ii was determined that two vessels, lelt subelavian artery and braehiocephalic trunk,
adsed Irom the subelavian artery then, at the level ol the medial of lirst rib, eostocervical trunk teLi the subclavian ar
tery alter originating ol the last artery one eentimeter later. left subelavian artery gave aif eervical superlicial and in
ternal thoraeie artery. II was seen that internal thoraeie artery give branches a. pericardiacophrenica, rami thymici,
rami mediastinales, raml perlorantes, rami intercostales venlrales, a. musculophrenica and a. epigasırica eranialis at
the level ol the third sternebra and the floor of the thorax.
Kay Words: Kangal dogs, aortie areh, subelavian artery, braehiocephalic trunk, internal thoraeic arteıy

Özet: Bu çalışmada areus aortae'nın göğüs boşluğunda dallanması incelendi. Bu amaçla 12 adet erişkin (değişik ein
siyeııe) Kangal kOpaği kullanıldı. Areus aortae'dan truncus brachiocephalicus ve a. subelavia sinistra olmak üzere iki
damarın ayrıldığı belirlendi, A, subelavia sinistra'dan aynı düzeyde göğüs boşlurıu içerisinde a, vertebralis'in, 1, cos
lae'nın mediali düzeyinde Iruneus eostocervicalis'in,

1 cm. sonra a, eervicalis superficialis'in ve adı geçen damarın

ventrolateralinden de a. thoraeica interna'nın ayrıldığı belirlendi. A. thoracica intema'nın 3. stemebrae düzeyinde ve
göğüs boşluğu tabanında; a. pericardiaeophrenica, rami thymici, rami mediastinales, rami perlorantes, rami in
tereostales ventrales, a, musculophreniea ve a, epigastriea cranialis isimli dalları verdiği görüldü,
Anahtar Kelimeler: Kangal köpeği, areus aortae, a. subelavia, truncus brachiocephalicus, a, thofacica intema

Giriş

oranla daha kalın olup, 2. intercostal aralıktan
gö{ıüs boşlu{ıunu terkeder. Oysa ki a. subelavia

Aorta, ventrieulus sinisterden çıktıktan hemen
sonra dış bükeyli{ıi öne ve yukarı dönük bir kemer
yaparak (areus aortae) arkaya do{ıru seyreder. Kö
pekierde

areus

aortae'dan

truncus

brae

hiocephalicus ve a. subelavia sinistra olmak üzere
iki

damar

çıkmaktadır,

Truncus

brae

hiocephalicus'dan a. carotis communis sinistra ay
rılır ve geriye kalan damar kôkü de a. ,subelavia

dextra 1. intercoslal aralık vasıtasıyla gö{ıüs boş
lu{ıunu terkeder. A. subelavia sinistra ve a. sube
lavia dextra gö�Gs boşlu{ıu içerisinde a. vertebralis,
truncus eostocerviealis, a, thoracica intema ve a.
cervicalis superlicialis adındaki dalları verir1er (Nic
kel ve Wissdorf, 1964; Ghoshal, 1975; Evans ve
Christensen,lg79),
A. vertebralis, a, subelavia'nın ilk kolu olup, 6.

dextra ve a, carotis communis dextra 'ya ayrılarak

boyun omurunun for, transversarium'undan girerek

sonlanır (Giesse, 1941; Jarvis ve Nell, 1963; Ghos

ineisura

hal,

Ghoshal, 1975; Dursun, 1984), Di{ıer bir araş

1972,1975;

Evans

ve

Christensen,

1979;

Schummer ve ark., 1981; Dursun, 1994).
A. subelavia sinistra arcus aortae'dan çıktıktan
sonra esophagus'un sol yüzü üzerinden craniale
geçer. A. subelavla sinistra, a. subelavia dextra'ya
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alaris'ten

ayrılır

(Zietzschmann,

1 966;

tırmada (Schummer ve ark., ı 981) a. vertebralis'in
köpeklerde

truneus

eostocervicalis'in

orijininden

önce a. subelavia'dan aynldı{ıı bildirilmektedir.
Tru,ncus eostocerviealis, a. vertebralis'in orijini
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boya (Deka permanenI20120) ile karıştırılmış Latex
(Gnin ve George, 1974) enjekte edildi. Latex alan
kadavralar 24 saat oda sıcaklığında bekletildikten
sonra %10'luk formaldehit solüsyonu içerisine ko
nuldu. Daha sonra materyaller göğüs boşluğu dü
zeyinde diseke edilerek arcus aortae'nın dalları ve
a. thoracica intema'nın seyri incelendi. Çalışma ma
teryalleri fotoğraf makinesi (Canon AE-1) ile çe
kilerek, şekilleri araştırmada sunuldu.

yakınından çıkar. Sağda trachea, solda esophagus
üzerinde adı geçen arteri çaprazlar. M. longus com
üzerinde 1. cosıae'nın cranialinde a. scapularis
dorsalis orijin alır. Trurıcus costocervicalis, adı
geçen kas üzerinde ve 1. cosıae düzeyinde cavum
thoracis'i terkeden a. cervicalis profunda'ya ve a.
vertebralis thoracica'ya
ayrılır (Ghoshal, 1975;
Schummer ve ark., 1981).
A. Ihoradca inlema geniş bir damar olup,
apertura Ihoracis cranialis'te a. cervicalis su
perficialis'in orijinin karşısında a. subclavıa'dan ay
rılır. M. Iranversus thoracis'in derininde ve sler
num'un üsl yüzü boyunca caudovenırale geçer.
Apertura Ihoracis caudalis'le a. epigastrica cra
nialis ve a. musculophrenica'ya ayrılır (Marthen,
1939; Ghoshal, 1975; Schummer ve ark., 1981;
Evans ve Christensen, 1979; Singh ve ark., 1983;
N.A.V., 1994). A. thoracica inlema seyri sırasında
a. pericardiacophrenica, rami thynıici, rami brorıc
hales, rami mediaslinales, rami perforanıes, rami
inlercostales ventrales'j verir (Ghoshal, 1975:
Evans ve Christensen, 1979).

Çalışmada pens, bistüri, costalom, makas, lup
v.b. gibi anatomi diseksiyonunda kullanılan araç
lardan yaraı1anlldl.
Bu araştırmada N.A.V. (1994)'daki terimler
esas alındı.

Bulgular

Kangal köpeklerinde aorta'nın venlriculus si
nister'den ayrıldıktan sonra dorsale doğru çıkarken,
dış bükeyliği craniale doğru olan bir yapı gösterdiği
görüldü. Arcus aortae (şekil 1/1) adı verilen bu bö
lümden sonra aorta'nın 6. thoracal omura kadar
yükselmeye devam ettiği (aorta ascendens) ve bu
düzeyden sonra caudale doğru columna ver
tebralis'in venlralinde seyrettiği görüldü.

A. cervicalis superficialis, apertura thoracis
cranialis'te a. thoracica intema'nın orijinin kar
şısında, 1. costae'nın medialinde a. subclavia'dan
çıkar. Plexus brachialis'in ventralinde boyun ve
scapula arasından dorsocraniale geçer. Bu damar
ramus deltoideus, ramus ascendens, ramus pres
capularis ve a. suprascapularis'i verir (Ghoshal,
1975; Dursun 1994). Ayrıca camivorlarda ana da
mardan m. supraspınatus'a giden ramus acromialis
de ayrılır (Schummer ve ark., 1981).

Arcus aortae'dan truncus brachiocephalieus
(şekil 113) ve a. subclavia sinistra (şekil 112) olmak
üzere iki damarın ayrıldl\:J1 belirlendi. Truncus brac
hiocephalieus'ıan, önce a. caroıis communis si
nistra'nın (şekil 1/4) Çıktığı, geri kalan damar kO
künün ise a. subclavia dexlra (şekil 1/6) ile a.
caroıis communis dextra'ya (şekilllS) ayrıldığı göz
lendi.

Bu çalışma, Kangal köpeklerinde arcus aor
tae'nın dallarını inceleyerek, sistemin mak
roanatomisini belirlemek ve mevcutsa var
yasyonları ortaya çıkarmak amacıyla yapıımışıır

A. subclavia sinistra'dan gO{ıus boşluğu içe
risinde Once a. vertebralis'in (şekil 1/10) 1. cos
tae'nın mediali düzeyinde lruncus costocervicalis'in
(şekiilill) apertura thoraeis eranialis düzeyinde
önceki damarın orijininden 1cm. kadar sonra a. eer
vlealis superficialis'in (şekil 1/12) ve adı geçen da
marın damarın ventrolateralinden de a. Ihoracica in
tema'nın ayrı!dığı görüldü.

Materyal ve Metot

Bu çalışmada farklı cinsiyetıe 12 adet Kangal
köpeği kullanıldı. Rompun ve ketalar (1mglkg xyla
zin HCL 10mg/kg sikloheksanon) ile genel anes
teziye alınan hayvanların kanı a. carolis com
munis'len boşaıııldı. Daha sonra damaı1ara
%0.9'luk tuzlu su enjekte edilerek' iyice yıkandı. A.
carotis communis içerisine diseksiyon için kırmızı

Truncus costocervicalis (şekil 1/11) 1. cos
tae'nın mediali düzeyinde a. subclavia'dan ayrılan
damarın Kangal köpeklerinde a. cervicalis pro
!unda'yı verdiği gözlendi. Trurıcus costocervicalis 1.
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thoracis
cranialis
düzeyinde
truncus
cos
toceıvicalis'in ayrılmasından lcm. kadar sonra,
a.thoracica intema'nın karşısında, a. subelavia'nın
dorsalinden ayrıldığı ve trachea'nın lateralinde cra
niodorsale yöneldiği görüldü.

intereostal aralıkta gö{ıüs boşlu{ıunu terkederek iki
dal halinde m. trapezius, m. longissimus thoraeis,
m. semispinalis ve m. multifidus'a kollar verdi{ıi be
lirlendi.
A. thoraeiea interna (şekil 1/8), a. eeıviealis su
per1ieialis'in orijinin karşısında a. subelavia'dan ay
rılan bu damarın ventrocaudale do{ıru ilerleyerek 3.
stemabrae düzeyinde gö{ıüs boşluğu tabanında
yer aldığı belirlendi. Burada n. phrenieus'a eşlik
ederek
diaphragma'ya
erişen
a.
pe
ricardiaeophreniea'yı verdiği görüldü. Daha sonra
rami thymiei ve r. mediastinales isimli dalları verir.
A. thoraeiea intema'nın her intereostal aralıkla rami
per1orantes'i (şekil 1/9) verdiği ve bu damarların da
göğüs boşluğundan dışarı çıkarak sternum'a rami
sternales'j ve dişi hayvanlarda thoraeal meme
kompleksierine rami mammarii'yi verdiği tespit edil
di. Adı geçen damar'ın diaphragma'ya doğru sey
rinde rami intereostales ventrales'leri verdiği göz
lendi. Bu damarların tümünün aa. intereostales
dorsales'lerle eostae'ların eaudalinde ağızlaştıkları
tespit edildi. A. thoracica interna Kangal kö
pekierinde 7. ve 8. intercostal aralıkta a. mus
culophrenica ve a. epigastrica cranialis'e ayrılarak
sonlandığı görüldü.

Tartışma ve Sonuç

Aorta literatürlerin (Giesse, 1941; Goshal,
1975; Evans ve Christensen, 1979; Schummer ve
ark., 1981; Dursun, 1994) bildirdiği gibi venlriculus
sinister'den çıkarak, caudale doğru bir kavis çizdiği
ve arcus aortae'dan truncus brachiocephalicus ve
a. subelavia sinisıra olmak üzere iki damarın çıktığı
belirlenmiştir. Ayrıca truncus brachiocephalicus'dan
a. caroıis communis sinistra ve geri kalan damar
kökününde a. subelavia dextra ve a. carotis com
munis dextra'ya ayrıldıOı gözlenmiştir.
A. subclavia sinisıra ve a. subelavia dexıra li
teratüre (Ghoshal, 1975; Evans ve Christensen,
1979) uygun olarak göğüs boşluğu içerisinde a.
vertebratis, truncus costoceıvicatis, a. thoracica in·
tema ve a. cervicalis superficiatis'i vermektedir. Bir
araştırmada (Schummer ve ark., 1981) a. ver
ıebralis'in truncus costocervicalis'in orijininden önce
a. subelavia'dan ayrıldığı ifadesi bu çalışma bul
guları ile uyum arzetmemeldedir.

A. musculophrenlca'nın arcus costarium'a
doğru caudodorsal yönde seyrettiği ve bu hay
vanlarda 11. costae'ya kadar uzandığı görüldü.
Coslae'ların cranial kenarında rami intercostales
venuales'leri ve kann kaslarını besleyen küçük dal
lar verdiği belirlendi.

A. thoracica interna'nın 3. stemebrae dü·
zeyinde gö{ıüs boşluğu tabanında yer aldığı, aper
tura thoracis
cranialis
düzeyinde a.
pe
ricardiacophrenica, r. thymici, r. mediastiTf3les, r.
perforantes, r. intercostales ventrales, a. epigastrica
cranialis ve a. musculophrenica'ya ayrıldığı ve m.
rectus abdominis üzerinde a. epigastrica cranialis
superficialis ile a. epigastrica caudalis'in ağız
laştığının belirtilmesi (Ghoshal, 1975; Evans ve
Christensen, 1979; Schummer ve ark.. 1981;
N.A.V., 1994) bu çalışma bulguları ile uyum içe
risindedir. Ayrıca Evans ve Christensen (1979)'ln,
Berry ve ark., (1931)'na dayanarak bu damar1ar ila
veten r. bronchales'in de a. pericardiacophrenica'ya
katıldığı ifadesi çalışma bulgularımız ile uyum içe·
risindedir.

A. epigastrica cranlalis, a. thradea intema'nın
son iki dalından birisi olup, diaphragma'dan ge
çerek m. reclus abdominis'in altından pelvis'e
doğru seyrettiği belirlendi. Adı geçen damarın Kan
gal köpeklerinde areus costarium ve processus xip
hoideus arasında a. epigastrica cranialis su
per1icialis'i verdiği görüldü. Bu damarın m. reclus
abdominis'l delerek subculan bir şekilde seyrettiği,
ramı mammarii olarak thoracal, abdominal ve ca
udal meme kompleksierini beslediği ve m. rectus
abdominis üzerinde a. epigastrica caudalis su
per1icialis ile ağızlaştığı belirlendi. Ayrıca a. epi
gasırica cranialis'in m. obliquus intemus abdominis
üzerinde a. epigastrica caudalis ile aOızlaştığl be
lirlendi.

Sonuç olarak, Kangal köpeklerinde göğüs boş
luğundaki
arcus. aortae'dan
Iruncus
brac
hiocephalicus ve a. subelavia sinistra olmak üzere

A. ceıvicalis superficialis (şekil 1/12), apertura
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Şekil!. Arcus aorta'nın dalları
(sol yüz).
1- Arcus aortae

2- A. subetavia sinistra
3- Truncus brachiocephalicus
4- A. carotis communis sinistra

5- A. carolis communis dextra
6- A. sublavia dextra
7- A. axillaris

8- A. thoracica interna
g- Aami perlorantes
1 Q-A. vertebralis
11-Truncus costocervicalis
12-A. cervicalis superficialis
a- Esophagus
b- Trachea

iki damarın aynldlQı ve m, rectus abdominis üze

wesl sussex SN 16 tAS.

rinde a, thoracica interna'nın a. epigastrica cra
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