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ÖZET 

İnce, N. Koyun (Kıvırcık) ve Keçilerde (Kıl keçisi) Ventriculus cordis’lerin Stereolojik Metot’la 

İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Anatomi-Doktora Tezi, İstanbul-2006. 

Bu çalışmada stereolojik bir yöntem kullanarak Kıvırcık koyunu ile Kıl keçisinde kalp 

ventriküllerinin hacminin hesaplanması amaçlandı ve 30 adet Kıvırcık koyunu (15 erkek, 15 dişi) ve 30 

adet Kıl keçisi (15 erkek, 15 dişi)  olmak üzere toplam 60 hayvan kalbi kullanıldı. Ağırlık ölçümleri 

alındıktan sonra kalpler sulcus coronarius hizasından kesilerek ventriculus cordis’ler elde edildi. Cavalieri 

prensibi kullanılarak ventriculus cordis ve bölümlerinin (ventriculus dexter yan duvarı, ventriculus 

sinister yan duvarı, ventriculus dexter boşluğu, ventriculus sinister boşluğu ve septum interventriculare) 

hacimleri hesaplandı. Hesaplamalar sonucunda cinsiyet farklılığı göz önüne alınarak; karkas, kalp ve 

ventriculus’ların ağırlıkları ile kalpte hesaplanan hacim verilerinin ortalama değerleri alınarak tüm 

verilerin korrelasyon ve regresyon analizleri yapıldı.  

Kıvırcık koyunu ve Kıl keçilerinin cinsiyet farkı göz önüne alınarak ve alınmadan yapılan tür 

karşılaştırılmalarında ortalama değerler arasında p<0,01 ile p<0,001 düzeylerinde değişen öneme sahip 

farklar tespit edildi. Cinsiyet farkı göz önüne alınmadan yapılan tür karşılaştırmalarında ventriculus 

dexter hacminde p<0,01; incelenen diğer özelliklerde p<0,001 düzeyinde öneme sahip farklar görüldü. 

Cinsiyet farklılıkları göz önüne alınarak yapılan değerlendirmelerde ise ortalama değerler arasında erkek 

koyun ve keçilerin ventriculus dexter hacminde p<0,01 düzeyinde fark görülürken dişi koyun ve keçilerde 

ventriculus dexter hacminin önem taşımadığı ancak dişilerde kalp ağırlığının p<0,01 seviyesinde önemli 

olduğu tespit edildi. 

Bu çalışmada, tüm ventriculus hacminin (TV Hacim) tahmin edilmesinde, keçilerde septum 

interventriculare, koyunlarda ventriculus sinister’in duvar hacminden yararlanılarak oluşturulan 

(belirleyicilik düzeylerinin en fazla olan) denklemlerden daha fazla yararlanılmasının olumlu sonuçlar 

vereceği ve bu çalışmanın diğer Stereolojik çalışmalara önemli katkı sağlayacağı  düşüncesine varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Kıvıcık koyunu, Kıl keçisi, kalp, hacim, stereoloji 
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ABSTRACT 

İnce, N. Examination of Ventriculi cordi by Stereologic Method in Sheep (Kivircik) and Goats 

(Hair Goat). Istanbul University, Institute of Health Science Anatomy-phd. 

 

 The aim of this study was to determinate the heart ventricle volumes of kivircik sheep 

and hair goats by using a stereologic method. From thirty kivircik sheeps (15 males and 15 

females) and thirty hair goats (15 males and 15 females) total sixty hearts were used. After 

weighting and recording the hearts, they were cut across the sulcus coronarius and ventriculus 

cordis were collected. The volumes of ventricles and their sections (right ventricle’s side wall, 

left ventricle’s side wall, right ventricle cavity, left ventricle cavity, and interventricular septum) 

were calculated by cavalieri principle. At the end of the calculations by considering sex 

differentiations, corelation and regretion analysis of all the data were carried out by using the 

carcas, heart and ventricles weights and the mean volumes of the heart. 

 

 At the species comparison of kivircik sheep and hair goats with and without sex 

variations, differences at p<0,01-p<0,001 levels were determined between the mean volumes 

without taking the sex variation into account, at species comparison a p<0,01 level difference 

was observed in right ventricle volume and a p<0,001 difference in the other characteristics 

examined. At evalutions by considering the sex variations, there was a p<0,01 level difference 

between the mean values of right ventricle of male sheep and goats. In female sheep and goats 

the right ventricle volume had no importance however, heart weight had a p<0,01 level 

significance. 

 

 In the present study, it was concluded that, the total ventricle volume (TV Volume) 

could be assumed more accurately by using the equations derived by using the interventricular 

septum in goats and the volume of the left ventricle’s side wall (highest determinative effect) in 

sheep and this study would have significant contributions to other stereologic studies. 

 

Key words: Kivircik sheep, Hair Goat, heart, volume, stereology     

 

  



GİRİŞ VE AMAÇ (BÖLÜM 1) 

Dolaşım sistemi, özellikle kalp üzerinde yapılan her çalışma bu organ ve 

sistemin daha iyi anlaşılmasına, dolayısıyla hastalıkların teşhis ve tedavisinde bir adım 

daha ileriye gitmeye yardımcı olacaktır. Biz de bu çalışma ile veteriner hekimlikte ve 

hayvanlar üzerinde yapılacak denemelerde katkı sağlayacağını düşündüğümüz 

stereolojik bir yöntem kullanarak Kıvırcık koyunu ve Kıl keçisinde kalp ventriküllerinin 

hacmini hesaplamayı amaçladık. 

Ülkemiz hayvancılığında büyük öneme sahip olan Kıvırcık koyunu ile Kıl keçisi 

diğer ırklara göre verim özelliklerinin iyi olması ve daha yaygın yetiştirilmeleri 

nedeniyle bu ırkların morfolojik özelliklerinin bilinmesi veteriner hekimliği açısından 

yarar sağlayacaktır. Böylece dünya koyun ve keçi ırklarıyla da karşılaştırma imkanı 

sağlanmış olacaktır. Anatomi bakımından daha da önemlisi, koyun ve keçi türleri 

arasında anatomik yapının ve farklılıklarının tespit edilmesi ırk ve türlerin 

değerlendirilmesinde de önemli yer tutacaktır. 

 

 Böylece hazırlanan bu tezde; 

Ülkemizde yetişen yerli hayvan ırklarının anatomik yapıları incelenerek, ırklar 

arasındaki morfometrik farklılıkların stereolojik yöntemle belirlenip elde edilen 

değerlerin özellikle kliniğe yönelik veri olarak kullanılması, 

 

Kalp üzerine uygulanacak bu stereolojik çalışmanın daha sonra yapılacak olan 

deneysel çalışmalarda kalbin normal verilerini sunması bakımından araştırmacılara 

yardımcı olması, 

 

Bazı hastalıklar ve kullanılan ilaçlar zaman zaman organların hacimlerinde atrofi 

veya hipertrofi gibi değişiklikler yapabilmektedir. Bunların tespiti hastalık teşhislerinde 

önemli yer tutar. Bu sebeple organların normal hacimlerinin stereolojik yöntemle ortaya 

konulmasının otopsi ve hastalık teşhisi için yapılan tüm ölçüm ve görüntüleme 

yöntemlerinde verilerin kaynak oluşturması, 
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Kıvırcık ırkı koyun ve Kıl keçilerinde elde edilen morfometrik değerlerin karkas 

ağırlığı, tür ve cinsiyet farklılıkları ilişkilerinin değerlendirilmesinde bilimsel bir temel 

oluşturması sağlanmış olacaktır.  

 

 Bu bakış açısı ile dolaşım sisteminin merkezi olan kalbin morfometrik 

özelliklerinin farklı bir yaklaşımla değerlendirilmesinin veteriner hekimlik adına olduğu 

kadar deneysel çalışmalara da önemli katkı sağlamasını amaçladık. 
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GENEL BİLGİLER (BÖLÜM 2) 

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir paya sahip olan koyun ve keçiler 

et ve süt verimleri yanında yapağı ve kıl verimiyle de ülke ekonomisine büyük katkı 

sağlarlar (62). 

 Ülkemizde yetiştirilen toplam koyun populasyonu içerisinde Kıvırcık ırkı        

% 6-7’lik bir paya sahiptir (30) ve Trakya bölgesinin başlıca koyun ırkını 

oluşturmaktadır (5). Et kalitesi açısından ülkemizdeki koyun ırkları içerisinde ilk sırayı 

alan Kıvırcık koyunu (5), yapağı kalitesi ile de diğer yerli ırklarımızdan daha öne 

çıkmaktadır (5, 30). 

 Kıl keçisi ise ülkemizde yetiştirilen keçi ırklarının en yaygınıdır. Ülkemiz keçi 

populasyonunun  % 81’ini Kıl keçisi oluşturmaktadır (5). Türkiyenin her yerinde (62) 

yoğun olarak Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun dağlık ve tepelik yörelerinde 

yetiştiriciliği yapılmaktadır (5).  

 Dolaşım sisteminin merkezi olan kalp, boşluklara sahip kassel bir organdır (19). 

Yerleşimi türlere göre farklılık göstermekle birlikte koyun ve keçilerde 2. ile 5. 

intercostal boşluk arasında yer alır (23). 

Sulcus coronarius’tan başlayan ventriculus cordis, apex cordis veya apex 

cordis’in yakınına kadar inen iki boşluktur, iç taraftan septum interventriculare ile 

birbirlerinden ayrılırlar (15, 19, 23). Ventriculus sinister tarafından oluşturulan apex 

cordis koyunlarda daha düz, keçilerde ise sivridir. Her iki türde de ventriculus sinister 

dışbükey, ventriculus dexter ise dorsalde dışbükey, ventralde; koyunlarda iç bükey, 

keçilerde ise düz fakat uç kısmı içbükeydir (23). Kadavrada ventriculus dexter’in 

boşluğu sinisterin boşluğuna göre daha geniş görülür (15). 

Dünya sağlık örgütünün 2002 raporunda üye devletlerdeki ölümlerin %29’unun 

kalp ve damar hastalıklarından kaynaklandığını bildiren istatistikler kalp ve damar 

rahatsızlıklarının teşhisi ve bu hastalıklardan korunmak amacıyla bu yöndeki 

araştırmaları hızlandırmıştır (37). 

 Kalp hacmini doğru ve net olarak değerlendirebilmek ve görüntüleyebilmek için 

sayısız araştırmalar yapılmıştır. Sağlıklı insan ve deney hayvanlarında ventriculus 

dexter hacminin hesaplanmasında ve net görüntünün oluşturulmasında (1, 14, 17, 21, 

29, 38) ventriculus sinister hacminin hesaplanması ve görüntülenmesinde (4, 35, 66), 
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bazen de her iki ventrikülün (RV-LV) birlikte değerlendirilip hesaplanmasında ve 

görüntülenmesinde farklı metotlar oluşturulmuş ve uygulanmıştır (27, 33). Kalbi 

oluşturan bölümlerin hacimlerinin bilinmesi hastalık teşhis ve tedavisinde büyük öneme 

sahiptir. Araştırmacılar özellikle hastalık tanısına yönelik olarak kalbin görüntülenmesi 

ve hacminin hesaplanmasında birçok yeni denemeler yapmışlardır (20, 26, 44). Sıklıkla 

da kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kalp ventriküllerinin görüntülenebilmesi ve 

hacminin hesaplanmasını sağlayabilecek yöntemler denenmiştir. Bazı kalp 

hastalıklarının ventrikülde şekil değişikliklerine yol açtığı gibi ventrikül hacminde de 

sapmalara neden olabileceği belirtilen bulgular arasındadır (44). Hipertansiyon 

tedavisinde kullanılan ilaçların ventriculus sinisterdeki hipertrofinin azalması üzerine 

etkileri MR görüntüleri ile tespit edilmiş (20), MR görüntülerine dayanılarak alınan sağ 

ve sol ventrikül ölçümlerinde kalbin kontraksiyon ve relaksiyonundaki yer 

değişikliklerini önlemek için nefes tutma tekniği önerilmiştir. Yaygın kalp 

hastalıklarında diastol ve sistol kapasitesinin de bir hacim göstergesi olabileceği 

vurgulanmıştır (53). 

 Sık görülen bir hastalık olan Pulmoner emphysema’nın özellikle ventriculus 

dexterde oluşturduğu hipertrofi beraberinde ventriculus sinister hacmini ve 

fonksiyonunu da etkileyebilmektedir. Yapılan araştırmada pulmoner emphysemada 

ventriculus dexter hipertrofisi ve ventriculus sinisterin kan pompalama kapasitesi 

arasındaki ilişki MR görüntüleri ile kanıtlanmaya çalışılmış ve tespit edilen tek 

belirtinin septum interventriculare’nin yassılaşması ve dolayısıyla ventriculus sinisterin 

kan pompalama kapasitesininde buna bağlı olarak etkilendiği olmuştur (44). 

 Doğuştan kalp hastası olan çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar, oldukça 

kompleks geometrik yapısı olan ventriculus dexterin fonksiyon ve hacminin 

değerlendirilmesinin hastalığın tedavisinde önem arz ettiği, bunu tespit etmede de MR 

görüntülerinin tam olarak doğru sonuç verdiği bildirilmiştir (26). 

 Hayvanlarda da kalp üzerinde bazı araştırmalar yapılmıştır. Tazı gibi koşucu 

hayvanlarda yarışçı ve yarışçı olmayan gruplarda kalp ağırlığının; vücut ağırlığı, yaş ve 

cinsiyete göre değerlendirildiği ve kalbin vücut ağırlığına oranında yaşın, cinsiyetin ve 

yarışçı olmanın çok fazla etkili olmadığı bildirilmiştir (59). 

 Köpeklerde sağ ventrikül hacmi hesaplanırken sıvı yer değiştirme prensibi ile 

alınan ölçümler ekokardiyografik ölçümlerle karşılaştırılmış ve aralarında pozitif yönde 

yüksek bir orantı olduğu saptanmıştır (1). 
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 Hızlı bilgisayarlı tomografi ile elde edilen görüntüler özellikle ventriculus 

sinisterin kantitatif ve anatomik değerlendirilmesinde doğru sonuçlar vermiştir. Sistol 

ve diastol sonu hacminin ve kan pompalama kapasitesinin bu metotla anlaşılabileceği 

vurgulanmıştır (35). 

 Al-Khawaja ve arkadaşları (4) ventriculus sinisterin hacminin tam olarak 

bilinmesinin kalp hastalıkları ve kalp performansının değerlendirilmesinde klinik 

bakımdan önemini vurgulamıştır. Bu konuda ideal bir yöntemin olmadığı göz önünde 

bulundurularak “Radioisotopik” metodun sol ventrikül hacmini ölçmede uygun 

olabileceğini vurgulamıştır (4). 

 Kalp ventriküllerinin hacmini doğru ölçmek adına yapılan bir araştırmada ise 

anjiografik volumetri, üç boyutlu ekokardiografi ve MR ile elde edilen volumetrik 

değerler domuz kalp kastları üzerinde doğrudan yapılan ölçümlerle karşılaştırılarak en 

hatasız sonuç veren yöntem tespit edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda bu çalışma ile 

en yaygın kullanılan anjiografik volumetri yönteminin diğer iki yöntem ile mukayesesi 

yapılmıştır. En doğru sonuçların MR görüntüleri ile saptandığı belirtilirken en büyük 

sapmaların ise anjiografik volumetride olduğu kaydedilmiştir (27). 

 Üç boyutlu ekokardiyografik yöntemle analiz edilen sol ventrikülusun daha net 

görüntü vermesine karşın sağ ventrikülusta net görüntü elde etmek için hastanın 

anatomisine en uygun pozisyonlarda ultrasound görüntüleri alınması gerekmiştir.  

Araştırmada kullanılan 3. yöntem olan MR görüntülerinde ise her iki ventrikül 

boşlukları ve myocardium arasındaki sınırın net olarak görüldüğü belirtilmiştir (27). 

 Kalp üzerinde daha önce yapılmış çalışmalarda 3 boyutlu ekokardiografi ile 

ölçülen hacimlerin değerlendirilmesinde değişik modeller ve rekonstruksiyon teknikleri 

de kullanılmıştır. Mensah ve arkadaşları (42) değişik şekillerde ve hacmi bilinen balon 

modelleri kullanarak hacim hesaplamayı denerken, Vogel ve arkadaşları (63) insan 

kadavra kalpleri üzerinde çalışmayı uygun görmüştür. 

 Denenen başka bir yöntem ise kalp boşlukları içine yerleştirilen balonları 

kullanarak hacim hesaplamaktır (34, 58, 61). 

 Uygulanan bu yöntemlerle kalbin anatomik yapısının korunması mümkün 

olmamıştır. Heusch ve arkadaşlarının (27) oluşturduğu model gerçek anatomik oluşuma 

çok yakın aynı zamanda kalın plastikten yapılmıştır ve 3 boyutlu ekokardiyografi, 

anjiografi ve MR’ı inceleyebilme ve mukayese edebilme imkanı vermiştir. Geometrik 
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bir modele bağlı olmadan yapılan 3 boyutlu ekokardiyografi ve MR teknikleri 

uygulanarak yüksek düzeyde gerçeğe yakın sonuçlara ulaşılmıştır. 

 Sonuç olarak denenen bütün bu metotların en güvenilir sonucu veren 

uygulamayı elde etmeye yönelik çalışmalar olduğu görülmüştür. 

 Düzenli ya da simetrik bir şekle sahip nesnelerin hacimleri V=t x a şeklindeki 

matematik formülüyle hesaplanmıştır. Formüldeki ( v ) hacmi, ( t ) nesnenin 

yüksekliğini ve ( a ) nesnenin taban alanını tanımlar (54, 56). 

 Düzensiz şekle sahip yapıların hacminin bulunmasındaki en kolay yöntem 

Arşimet prensibidir (12). Bu yöntemde hacmi hesaplanacak nesne içi su dolu ve dereceli 

kaba daldırılır ve yükselen su miktarı nesnenin hacmine eşit olur. Buna “Arşimet 

Prensibi” veya “sıvı yer değiştirme” prensibi denir (Fluid Displacement Volume) (18, 

36, 40, 49, 51, 60). 

 Düzensiz şekle sahip nesnelerin hacimlerini hesaplamada Cavalieri Prensibi adı 

verilen yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntem 1635 yılında İtalyan matematikçi 

Bonaventura Cavalieri tarafından 3 boyutlu nesnelerin hacmini tahmin etmek amacıyla 

geliştirilmiştir (45, 50). Bu metot halen kendi ismiyle anılmakta ve çok farklı alanlarda 

kullanılmaktadır (57). 

 Cavalieri yöntemi ile incelenmek istenen organ ya da organ içerisinde yerleşmiş 

belli bir yapının hacmini hesaplamak mümkündür. Hacmi hesaplanmak istenen yapı 

baştan sona eşit kalınlıkta kesit ya da makroskobik dilimlere ayrılır. Alınan kesitlerin 

kesilme yüzleri aynı yöne bakacak şekilde dizilir. Kesitlerde yüzey alanını hesaplamak 

için noktalı alan ölçüm cetveli kullanılır. Noktalı alan ölçüm cetveli ilgilenilen yapının 

üzerine rastgele atılarak yüzey alanı ile çakışan noktalar sayılır. 

Bileşen hacim oranı, herhangi bir yapıyı oluşturan alt bileşenlerinin tüm yapının 

hacmine (referans hacim) oranını belirlemek amacıyla sıklıkla kullanılır. Hacim 

oranlarını hesaplamak amacıyla stereolojide sıklıkla kullanılan yöntemlerden birisi, 

Cavalieri yönteminde olduğu gibi noktalı alan ölçüm cetvelleri yardımı ile hacim 

oranlarının belirlenmesidir. Bu yöntemde, ilgilenilen yapıdan alınmış kesitlerin üzerine 

noktalı alan ölçüm cetveli atılır, bulunan nokta sayılarının birbirleri ile olan oranından 

yola çıkılarak iki yapının birbiri ile olan hacim ilişkisi belirlenir (28). Hacim oranını 

hesaplamak amacıyla aşağıdaki formül kullanılır. 

 

   Vv (Y,ref) = Pp (Y,ref) = P(Y) / P(ref) 
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 Bu formülde P(Y) Y bileşeninin izdüşümleri içine düşen noktaların sayısını, 

P(ref) ise referans hacim içerisine (yani hem Y bileşenine hem de boşluğa) denk gelen 

noktaların sayısıdır. Artılardan oluşan bir noktalı alan ölçüm cetveli hesaplama için 

kullanılacak olursa, bileşen hacme düşen toplam nokta sayısının referans hacme oranını 

bulmak için bildirilen nokta sayıları paya ve paydaya yazılarak hacim oranı ya da 

yüzdesi bulunur (28). 

 Yakın geçmişe kadar 3 boyutlu nesnelerde (hücre, doku ve organlarda) hacim 

hesaplayabilmek için kullanılan yöntemlerin doğruluğunun tartışılır olmasına rağmen 

son yıllarda sıfır hatalı yeni stereolojik yöntemlerle en doğru kantitatif analiz yapmak 

mümkün olmuştur (7, 24, 54, 55, 56). Stereolojik yöntemle hacim hesaplamada MR ve 

ultrasound görüntüleri kullanılarak da doğru değerlendirmeler yapılabileceği 

görülmüştür (54, 56).  

 Stereolojik yöntemler son yıllarda deneysel tıp araştırmalarında hem organı 

bütünüyle değerlendirme (54, 55, 56) hem de hücresel düzeydeki incelemelerde yaygın 

bir yöntem olarak kullanılmıştır ( 6, 7, 8). 

 Kalple ilgili stereolojik çalışmalar genellikle deney hayvanları, embriyo ve 

fetuslar üzerinde yapılmıştır (9, 11, 31, 39). 

 Cavalieri yöntemi, kesit almak ve nokta saymak sureti ile hesaplanmış olan 

hacim değerlerini sorgulayabilmektedir. Elde edilen kesit sayısını ya da kullanılan nokta 

sıklığının yeterli olup olmadığını sorgulamak amacıyla elde edilen verilerin hata 

katsayısı hesaplanır (25). Hata katsayısı % 5 ve altında ise yapılan işlemin doğruluğuna 

karar verilir (41, 54, 56). 

 Aguila ve arkadaşları (3) yaşlı ve genç sıçan kalplerinde stereolojik yöntem 

kullanarak myocardiumun her iki dönemdeki değişimini hücresel düzeyde incelemiştir. 

İstatistiksel açıdan anlamlı farklar gözlenmiştir. Genç sıçanlarda myositlerin 

büyüklüğüne (ya da sayısına) bağlı hipertrofi ile yaşlılarda myocardiyum değişiklikleri 

incelenmiştir. 

 Bossen ve arkadaşları (9) fare, kurbağa ve kertenkelenin kalbinde bazı 

hücrelerin kalp özelliklerini stereolojik yöntemlerle değerlendirmişlerdir.  

 Silvana Regina de Melo ve arkadaşları (48) ani ölümlerde sinoatrial düğümdeki 

değişimlerin önemli olduğunu dikkate almış ve bu nedenle yaşa bağlı olarak bu 

düğümdeki hücresel değişimleri stereolojik metotlarla incelemişlerdir. Çok yaşlı 
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hayvanlarda sinoatrial hücrelerde azalma, interstisyel dokuda artma gözlenmiştir (48). 

Bu çalışmanın sonucuna göre yaşlılık sürecinde fazla miktarda myosit kaybı olduğu da 

gözlenmiştir. 

 Beslenmenin de bazı kalp değerleri üzerinde etkili olduğu örneğin deneysel 

olarak domuz yağı ve yumurta sarısı ile beslenen sıçanlarda gövde kütlesinin (body 

mass) ve ventriküler hacminin arttığı dolayısıyla hipertrofi şekillendiği gözlenmiştir. 

Sonuç olarak yemlerle verilen farklı yağların sıçanlarda myocardium üzerinde etkili 

olduğu belirlenmiştir (2) .  

 Rat embriyosu, fetusu ve yeni doğanların ventricular myocardiumu stereolojik 

yöntemlerle hücre yönünden incelenmiş myositlerin sayısal yoğunluğunun 

embriyolardan yeni doğanlara doğru bir artış gösterdiği dolayısıyla embriyolar ile fetüs, 

fetüs ile yeni doğan ratlar arasındaki farkların istatistiksel olarak dikkat çektiği 

görülmüştür. Kalp ağırlığındaki genel artışın embriyodan fetüse geçişte 2,2 kat arttığı, 

fetüsten yenidoğana geçişte ise 3,1 lik bir artışın görüldüğü bildirilmiştir. Bu sonuçlar 

sıçan myocardiumunda prenatal yaşam ve doğumdan sonra yüksek mitotik aktivite 

gözlendiğini düşündürmektedir (39). 
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GEREÇ VE YÖNTEM (BÖLÜM 3) 

Çalışmada, 30 Kıvırcık koyunu (15 erkek, 15 dişi) ve 30 Kıl keçisi (15 erkek, 15 

dişi) olmak üzere toplam 60 hayvan kalbi kullanıldı. Karkas ağırlıkları ve cinsiyetleri 

belirlenmiş olan hayvanlardan alınan kalpler, daha önceden her hayvan için özel 

hazırlanmış üzeri materyale ait bilgilerin yazılı olduğu %10’luk formaldehit 

solüsyonuyla dolu saklama kapları içerisine konuldu. Böylece kalplerin tespit işlemi 

yapılmış oldu. Formaldehit solüsyonunda (%10’luk) tespiti yapılmış (67) olan kalplerin 

üzeri temizlendikten sonra dijital hassas terazi (1 mg hassasiyetinde) kullanılarak 

ağırlıkları tartıldı. Bu işlemden sonra kalpler, sulcus coronarius hizasından enine 

kesilerek atrium ve ventrikülus’ların birbirinden ayrılması sağlandı. Alınan 

ventrikülusların tekrar dijital hassas terazide (1 mg hassasiyetinde) ağırlıkları tartıldı. 

Daha sonra ventriküluslardan stereolojik materyal kesitleri alınmak (40, 41) üzere kesit 

aralığı ayarlanabilir özellikte olan elektrikli Bosch marka salam kesim makinesi 

kullanıldı  (Şekil 3.1). 

Cavalieri prensibi ile hacmi hesaplanacak kalpler eşit kalınlıkta dilimlere ayrıldı 

(46). Hacim tahmini için 0,6 cm kalınlıkta dilimlerin alınması ile kalp ventriküllerinin 

büyüklüğüne göre 6 ile 10 adet arasında kesitler elde edildi (40, 41). Bu kesitlerin, aynı 

yöne bakan yüzleri üste gelecek şekilde dizilerek kesit numarası verildi (Şekil 3.2.)  

 Elde edilen kesit görüntülerinin kesit yüzey alanları, noktalı alan ölçüm cetveli 

ile hesaplandı. Noktalı alan ölçüm cetveli eşit aralıkta noktaların dizilimi ile oluşturulan 

şeffaf bir kağıttır (Şekil 3.3.)  (45, 54). Tüm ventriculus hacmi için 0,8 cm sonda 

aralıklı; ventriculus dexter hacmi, ventriculus sinister hacmi, ventriculus dexter duvar 

hacmi, ventriculus sinister duvar hacmi ve septum interventriculare hacmi için 0,4 cm 

sonda aralıklı olan noktalı alan ölçüm cetveli kalp kesitleri üzerine rastgele atıldı (Şekil 

3.4.). Başka bir ifadeyle, kesitler üzerine atılan bileşik noktalı alan ölçüm cetvelindeki 

daire içerisinde olan noktalara isabet alan kesişim sayıları tüm ventriculus hacmini 

hesaplamak için, daire içinde olsun ya da olmasın tüm noktalar ise alt birimlerin 

hacimlerinin hesaplanması için kullanıldı.  
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Şekil 3.1. Stereolojik kesitlerin alındığı elektrikli kesim makinesi ve kesit alımı 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2. Kesitlerin numaralandırılması 

A. Kıvırcık koyunu kalbi; B. Kıl keçisi Kalbi 

1 2 3 4 5 6 7  8 
1 2 3  4 5 6  7   8 

A B 
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Şekil 3.3. Sayım cetveli (d=noktalar arası mesafe=0,8-0,4 cm) 

 

 

 

    

 

 

Şekil 3.4. Kesitlerden sayım cetveli kullanılarak nokta sayımı  
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 Nokta sayımı yapılan kesit bölgeleri: 

1.Kalbin sulcus coronariustan itibaren tüm ventriculusları  

2.Ventriculus dexterin duvarı (VDD) 

3.Ventriculus sinisterin duvarı (VSD) 

4.Ventriculus dexter boşluğu (VDB) 

5.Ventriculus sinister boşluğu (VSB) 

6.Septum interventriculare olarak belirlendi. (SI) 

 

 

 

Tüm ventriculus kesitinin alt 

bileşenlerinin sınırları yanda şematize 

edilmiş şekle göre alındı. 

 

 

 

Şekil 3.5. Tüm ventriculus kesitinin alt bileşenleri 

 

Kesitlerdeki ilgili bölgelerle kesişen noktalar sayılarak kalp ventrikülleri ve alt 

bileşenlerinin hacimleri aşağıdaki formül ile hesaplandı (13, 41, 45, 52, 54, 55). Bu 

işlem ardışık her kalp kesiti için yapıldı. 

 

V= t x a/p x ΣP  

 

V          : Hacim 

t            : Kesit kalınlığı 

a/p        : Noktalı alan ölçüm cetvelinde her bir noktanın temsil ettiği alan 

ΣP         : Kesit yüzey alanındaki toplam nokta sayısı (25) 
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 Kalp ventriküllerinin hacim oranlarının hesaplamaları için elde edilen ardışık 

kalp kesitlerinin üzerine d = 0,8-0,4 cm aralıklı noktalı alan ölçüm cetveli rastgele 

olacak şekilde atıldı. Tüm ventrikül hacminin hesaplanmasında daire içine alınmış 

noktalara isabet eden kesişim sayıları; ventriculus dexterin duvarı, ventriculus sinisterin 

duvarı, ventriculus dexter boşluğu, ventriculus sinister boşluğu ve septum 

interventriculare hacminin hesaplanmasında da kesişim yüzeyine isabet eden daire içine 

alınmış ve alınmamış tüm noktalar sayılarak hacimleri hesaplandı. Sayılan noktalar 

formülde yerlerine yerleştirilerek % hacim oranları hesaplandı. 

 

Nokta sayım işlemleri tamamlandıktan sonra veri tablosunda bulunan değerlerin 

tamamı Microsoft Excel (XP sürümü) programı kullanılarak hazırlanmış olan makro 

programındaki uygun yerlere girildi. Hazırlanan programa nokta sayıları ve diğer 

parametreler girildiğinde hacim, hacim oranı ve hata katsayısı (HK) değerleri otomatik 

olarak hesaplandı. 

 

 Aldığımız kesit sayının ve kullandığımız noktalı alan ölçüm cetvelindeki nokta 

sıklığının yeterli olup olmadığını sorgulamak için hata katsayısı (HK) Gundersen ve 

Jensen (25) tarafından bildirilen yönteme göre hesaplandı. 

 Bu hesaplamalar sonucunda cinsiyet farklılığı göz önüne alınarak; karkas, kalp 

ve ventrikülus’ların ağırlıkları ile kalpte hesaplanan hacim verilerinin ortalama değerleri 

alınarak tüm verilerin korrelasyon ve regresyon analizleri yapıldı.  

Çalışmada, hesaplanan hacim oranlarının birbirleriyle arasındaki % oran 

değerlendirmesi yapılarak, aralarındaki ilişki ortaya konuldu.  

Tüm ölçümlerin ortalama değerleri arasındaki farkın önemlilik kontrolü için 

Student t-testi yapıldı. İstatistiksel verilerin hesaplanmasında (Ortalama değer, standart 

sapma, korrelasyon analizi ve regresyon analizi) SPSS 8.0 ve Minitab 12 

programlarından yararlanılmış olup, tezin yazım aşamasında Nomina Anatomica 

Veterinaria (65) temel alındı. 
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BULGULAR (BÖLÜM 4) 

 

Çalışmada Kıvırcık koyunu ve Kıl keçisi kalp ventriculusları stereolojik 

yöntemle (Cavalieri Prensibi) ölçüldü ve hesaplamalar yapıldı. Türlere göre ve tür 

içinde (erkek ve dişi) incelenen tüm özellikler gruplandırılarak bulgular değerlendirildi, 

korrelasyon analizi yapıldı ve bilimsel açıdan önemli sonuçlar kaydedildi.  

Karkas ağırlığı: 

Çalışmada karkas ağırlığı, erkek Kıvırcık koyunlarında ortalama                     

18,71 ± 2,779 kg, dişi Kıvırcık koyunlarında ise ortalama 16,72 ± 2,634 kg olarak 

saptandı. Karkas ağırlıkları arasında gözlenen bu farkın ise istatistiki açıdan bir önem 

taşımadığı gözlendi (Tablo 4.1). 

  Çalışmada kullanılan erkek Kıl keçilerinin ortalama karkas ağırlığı               

13,00 ± 3,162 kg olarak saptanırken dişi Kıl keçilerinin ortalama karkas ağırlığı ise 

12,07 ± 1,980 kg olarak hesaplandı. Karkas ağırlıklarının hem dişi hem de erkekler 

arasında gözlenen farkın istatistiki açıdan önem taşımadığı belirlendi (Tablo 4.2). 

Karkas ağırlığının; koyun ve keçilerde kalp ve ventriculus ağırlığı ile tüm 

ventriculus, ventriculus dexter, ventriculus sinister, ventriculus sinister duvarı ve 

septum interventriculare hacimleri arasında cinsiyet farkı gözetilerek ayrı ayrı 

korrelasyon analizi yapıldı (Tablo 4.1, Tablo 4.2). 

Karkas ağırlığı ile kalp ağırlığı arasında erkek Kıvırcık koyunlarında p<0,05 

düzeyinde pozitif yüksek korrelasyon gözlenirken, dişi Kıvırcık koyunlarında bu 

ilişkinin istatistiki açıdan önem taşımadığı saptandı. 

Karkas ağırlığı ile kalp ağırlığı arasında erkek Kıl keçilerinde p<0,001 

düzeyinde bir korrelasyon saptanırken dişi Kıl keçilerinde bu ilişkinin p<0,01 düzeyinde 

önemli olduğu belirlendi. 

Karkas ağırlığı ile ventrikül ağırlığı arasındaki ilişki değerlendirildiğinde erkek 

Kıvırcık koyunlarında p<0,01 düzeyinde yüksek bir korrelasyon bulunurken, bu 

ilişkinin dişi Kıvırcık koyunlarında istatistiki açıdan önem taşımadığı gözlendi. 

Kıl keçilerinde ise karkas ağırlığı ile ventrikül ağırlığı arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde hem erkek hem de dişi Kıl keçilerinde istatistiksel açıdan önem 

taşıyan bir ilişki gözlenmedi.    
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Karkas ağırlığı ile tüm ventriculus hacmi arasında dişi Kıvırcık koyunlarında 

p<0,05 düzeyinde bulunan pozitif bir korrelasyonun, erkek Kıvırcık koyunlarında 

istatistiksel önem taşımadığı saptandı. 

Karkas ağırlığı ile tüm ventriculusların hacmi arasındaki ilişkinin hem dişi hem 

de erkek Kıl keçilerinde istatistiksel açıdan önem taşımadığı gözlemlendi. 

Kıvırcık koyunlarında karkas ağırlığının incelenen diğer özellikler ile                   

( ventriculus dexter hacmi, ventriculus sinister hacmi, ventriculus dexter duvar hacmi, 

septum interventriculare hacmi) arasında hem dişi hem de erkek Kıvırcık koyunlarında 

istatistiki önem taşıyan bir korrelasyon gözlenemedi. 

Karkas ağırlığı ile hem ventriculus dexter’in hem de ventriculus sinister’in 

hacimleri arasında, erkek Kıl keçilerinde p<0,001 düzeyinde pozitif yüksek bir ilişki 

bulunurken bunun dişi bireylerde önem taşımadığı saptandı. 

Karkas ağırlığı ile ventriculus sinister duvar hacmi arasında erkeklerde p<0.05, 

dişilerde ise p<0.001 düzeyinde yüksek bir korrelayon tespit edildi.  

Karkas ağırlığı ile ventriculus dexter’in duvar hacmi arasında yapılan 

korrelasyon analizinde; erkek Kıl keçilerinde istatistiksel olarak önem taşıyan bir ilişki 

bulunmazken, dişi Kıl keçilerinde p<0,01 düzeyinde korrelasyon belirlendi. Buna 

benzer bir ilişki karkas ağırlığı ile ventriculus sinister’in duvar ve septum 

interventriculare hacimleri arasında dişi Kıl keçilerinde de bulunduğu gözlendi 

(p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Tablo 4.1.Kıvırcık koyunlarında karkas ağırlığının ortalama değer ve 

korrelasyon analizi 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

KARKAS  Erkek 15 18,71 2,779      

AĞIRLIĞI     2,005NS     

(kg) Dişi 15 16,72 2,634      

Korrelasyon  KA VA TVH VDH VSH VDDH VSDH SIH 

  Erkek 0,592* 0,671** 0,464NS 0,034NS 0,442NS 0,059NS 0,634 * 0,241NS 

 Dişi 0,368 NS 0,463 NS 0,600 * 0,441 NS 0,425 NS -0,160 NS 0,761 *** 0,324 NS 

 
NS: Not significant (önemli değil); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KA: Kalp ağırlığı; VA: Ventriculus ağırlığı; TVH: Tüm ventriculus hacmi; VDH: Ventriculus dexter’in hacmi; VSH: 

Ventriculus sinister’in hacmi, VDDH: Ventriculus dexter’in duvar hacmi; VSDH: Ventriculus sinister’in duvar 

hacmi; SIH: Septum interventriculare hacmi  

 

Tablo 4.2.Kıl keçilerinde karkas ağırlığının ortalama değer ve korrelasyon 

analizi 

 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

KARKAS  Erkek 15 13,00 3,162      

(kg)     0,969NS     

 Dişi 15 12,07 1,980      

Korrelasyon  KA VA TVH VDH VSH VDDH VSDH SIH 

  Erkek 0,776*** 0,731** 0,493NS 0,772 *** 0,795 *** 0,227 NS 0,245 NS 0,427 NS 

 Dişi 0,644 ** 0,703 ** 0,505 NS -0,254 NS -0,310NS 0,675 ** 0,598 * 0,575 * 

 
NS: Not significant (önemli değil); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KA: Kalp ağırlığı; VA: Ventriculus ağırlığı; TVH: Tüm ventriculus hacmi; VDH: Ventriculus dexter’in hacmi; VSH: 

Ventriculus sinister’in hacmi, VDDH: Ventriculus dexter’in duvar hacmi; VSDH: Ventriculus sinister’in duvar 

hacmi; SIH: Septum interventriculare hacmi  
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Kalp ağırlığı: 

Erkek Kıvırcık koyunlarının ortalama kalp ağırlığı 142,34 ± 17,903 gr, dişi 

Kıvırcık koyunlarının ise 131,38 ±17,8 gr olarak bulundu. Kalp ağırlığının dişi ve erkek 

Kıvırcık koyunlarında ortalama değerler arasında istatistiki önem taşıyan bir fark 

saptanmadı (p>0,05). 

Erkek Kıl keçilerinin ortalama kalp ağırlığı 101,61 ± 17,152 gr, dişi Kıl 

keçilerinin ise 110,21 ± 20,374 gr olarak bulundu. Keçilerde de erkek ve dişiler arasında 

istatistiksel açıdan önemli fark gözlenemedi (p>0,05). 

Kalp ağırlığının dişi ve erkek Kıvırcık koyunlarında karkas ve ventriculus 

ağırlığı ile tüm ventriculus, ventriculus dexter, ventriculus sinister, ventriculus dexter 

duvarı, ventriculus sinister duvarı ve septum interventriculare hacimleri arasında 

korrelasyon analizi yapıldığında, erkek bireylerde dişilere göre istatistiksel olarak daha 

fazla önem taşıyan (erkeklerde %71,43, dişilerde %28,51 oranında) bir ilişki gözlendi. 

 Kalp ağırlığının dişi ve erkek Kıl keçilerinde de karkas ve ventriculus ağırlığı 

ile tüm ventriculus, ventriculus dexter, ventriculus sinister, ventriculus dexter duvarı, 

ventriculus sinister duvarı ile septum interventriculare hacimleri arasında korrelasyon 

analizleri yapıldığında, dişi bireylerde iki değer dışında hem erkek hem de dişi tüm 

bireylerde pozitif yönde önemli korrelayonlar tespit edildi. 

Kalp ağırlığı ile ventriculus ağırlığı arasında hem erkek hem de dişi Kıvırcık 

koyunları ve Kıl keçilerinde istatistiki açıdan önem taşıyan bir ilişki saptanamadı. 

Kalp ağırlığı ile tüm ventriculus hacmi arasında erkek Kıvırcık koyunlarında 

p<0,001 düzeyinde pozitif bir korrelasyon izlenirken dişi Kıvırcık koyunlarında bunun 

istatistiki açıdan önem taşımadığı tespit edildi. 

Kalp ağırlığı ile tüm ventriculusların hacmi arasında erkek Kıl keçilerinde 

p<0,01, dişi Kıl keçilerinde ise p<0,001 seviyesinde pozitif yüksek bir korrelasyon 

gözlendi. 
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Kalp ağırlığı ile ventriculus dexter hacmi arasındaki ilişkide Kıvırcık 

koyunlarında hem erkek hem de dişilerinde ve ayrıca dişi Kıl keçilerinde istatistiksel 

açıdan önem taşıyan bir korrelasyon tespit edilmezken erkek Kıl keçilerinde p<0,01 

seviyesinde pozitif yüksek bir korrelasyon tespit edildi. 

Kalp ağırlığının, ventriculus ağırlığı ile ventriculus dexter ve ventriculus sinister 

hacimleri arasında hem erkek hem de dişi Kıvırcık koyunlarında istatistiksel önem 

taşıyan bir korrelasyon tespit edilemedi. 

Kalp ağırlığı ile ventriculus dexter hacmi arasında erkek Kıl keçilerinde p<0,01 

düzeyinde pozitif yüksek bir korrelasyon bulunurken bunun ventriculus sinister’in 

hacmi ile p<0.05 düzeyinde bulunduğu belirlendi. Dişi Kıl keçilerinde kalp ağırlığı ile 

diğer her iki özellik arasında istatistiksel olarak önem taşıyan bir ilişki gözlenemedi. 

Kalp ağırlığı ile ventriculus dexter duvar hacmi arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde hem erkek hem de dişi Kıvırcık koyunlarında (erkeklerde p<0,05, 

dişilerde p<0,01) pozitif yüksek bir korrelasyon gözlendi. 

Kıl keçilerinde kalp ağırlığı ile ventriculus dexter ve ventriculus sinister’in duvar 

hacimleri arasında hem erkek hem de dişi bireylerde p<0,05 ile p<0,001 düzeylerinde 

değişen bir ilişki bulunduğu tespit edilirken, septum interventriculare hacmi ile arasında 

erkek Kıl keçilerinde p<0,01, dişi Kıl keçilerinde ise p<0,001 seviyesinde pozitif 

yüksek korrelasyonlar tespit edildi. 

Kalp ağırlığı ile ventriculus sinister duvar hacmi arasında erkek Kıvırcık 

koyunlarında p<0,001 düzeyinde gözlenen pozitif yüksek bir korrelasyonun, dişi 

Kıvırcık koyunlarda istatistiki olarak önem taşımadığı belirlendi. 

Kalp ağırlığı ile septum interventriculare hacmi arasında ise dişi koyunlarda 

istatistiki olarak önem taşımayan ilişkinin, erkek Kıvırcık koyunlarda p<0,01 

seviyesinde pozitif yüksek bir korelasyona dönüştüğü izlendi. 
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Tablo 4.3.Kıvırcık koyunlarında kalp ağırlığının ortalama değer ve korrelasyon 

analizi 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

KALP  Erkek 15 142,34 17,903      

AĞIRLIĞI     1,682NS     

(gr) Dişi 15 131,38 17,800      

Korrelasyon  KrA VA TVH VDH VSH VDDH VSDH SIH 

  Erkek 0,592* 0,932 *** 0,811*** 0,057NS 0,201NS 0,618 * 0,851 *** 0,725 ** 

 Dişi 0,368 NS 0,890 *** 0,510 NS 0,208 NS 0,119 NS 0,703 ** 0,223 NS 0,318 NS 

 
NS: Not significant (önemli değil); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KrA: Karkas ağırlığı; VA: Ventriculus ağırlığı; TVH: Tüm ventriculus hacmi; VDH: Ventriculus dexter’in hacmi; 

VSH: Ventriculus sinister’in hacmi, VDDH: Ventriculus dexter’in duvar hacmi, VSDH: Ventriculus sinister’in duvar 

hacmi, SIH: Septum interventriculare hacmi 

 

 

 

 Tablo 4.4.Kıl keçilerinde kalp ağırlığının ortalama değer ve korrelasyon analizi 

 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

KALP  Erkek 15 101,61 17,152      

AĞIRLIĞI     -1,250NS     

(gr) Dişi 15 110,21 20,374      

Korrelasyon  KrA VA TVH VDH VSH VDDH VSDH SIH 

  Erkek 0,776***  0,933 *** 0,703 ** 0,672 ** 0,535 * 0,518 * 0,581* 0,701 ** 

 Dişi 0,644 ** 0,916 *** 0,848*** 0,104 NS 0,015 NS 0,867 *** 0,822 *** 0,892 *** 

 
NS: Not significant (önemli değil); * p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KrA: Karkas ağırlığı; VA: Ventriculus ağırlığı; TVH: Tüm ventriculus hacmi; VDH: Ventriculus dexter’in hacmi; 

VSH: Ventriculus sinister’in hacmi, VDDH: Ventriculus dexter’in duvar hacmi; VSDH: Ventriculus sinister’in duvar 

hacmi; SIH: Septum interventriculare hacmi  
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Ventriculus’ların ağırlığı: 

Erkek Kıvırcık koyunlarında ortalama ventriculusların ağırlığı 105,45 ± 14,644 

gr, dişi Kıvırcık koyunlarında ise 96,96 ± 13,941 gr olarak saptandı. Ventriculus’ların 

ağırlığı arasında gözlenen bu farkın istatistiki olarak önem taşımadığı gözlendi. 

Ventriculus’ların ağırlığı, erkek Kıl keçilerinin ortalama 68 ± 12,558 gr, dişi Kıl 

keçilerinde ise ortalama 75,77 ± 15,140 gr olarak hesaplandı. Dişi ve erkek bireyler 

arasında gözlenen farkın ise istatistiki olarak önem taşımadığı belirlendi. 

Dişi ve erkek Kıvırcık koyunlarında, ventriculus ağırlığının incelenen tüm 

özelliklerle arasındaki korrelasyon analizine bakıldığında, erkek koyunlarda istatistiksel 

açıdan daha fazla önem taşıyan korrelasyonlar tespit edildi.  

Kıl keçilerinde ise ventriculus’ların ağırlığının, karkas ve kalp ağırlığı ile tüm 

ventriculus, ventriculus dexter, ventriculus sinister, ventriculus dexter duvar, ventriculus 

sinister duvar ve septum interventriculare hacimleri arasında korrelasyon analizleri 

incelendiğinde, dişilerde biri dışındaki tüm özellikler arasında pozitif yüksek 

korrelasyonlar tespit edildi. 

Ventriculus ağırlığı ile ventriculus dexter ve sinister hacimleri arasında erkek Kıl 

keçilerinde p<0,01 düzeyinde pozitif yüksek bir korrelasyon gözlenirken, dişi bireylerde 

bu ilişkinin istatistiksel olarak önem taşımadığı belirlendi. 

Ventriculus ağırlığı ile ventriculus dexter duvar hacmi arasında erkek  (p<0,01) 

ve dişi Kıvırcık koyunlarında (p<0,05) pozitif korrelasyon saptandı. Ventriculus ağırlığı 

ile ventriculus sinister duvar hacmi arasında erkek Kıvırcık koyunlarda p<0,001 

düzeyinde pozitif korrelasyon saptanırken dişi Kıvırcık koyunlarda bu ilişkinin 

istatistiki olarak önem taşımadığı belirlendi. 

Ventriculus ağırlığı ile ventriculus dexterin duvar hacmi arasında dişi Kıl 

keçilerinde (p<0.001) erkeklere göre (p<0.05) daha yüksek seviyede pozitif bir ilişki 

bulunduğu gözlenirken, ventriculus sinister’in duvar hacmi ile arasındaki ilişkinin 

p<0.001 ile p<0.01 düzeylerinde değiştiği tespit edildi. 

 

 



 21 

 

 

 

Ventriculus ağırlığı ile septum interventriculare hacmi arasındaki dişi Kıvırcık 

koyunlarda gözlenen önemsiz korrelasyonun, erkek Kıvırcık koyunlarında p<0,01 

seviyesinde pozitif bir korrelasyona dönüştüğü saptandı. 

Ventriculus ağırlığı ile kalp ağırlığı, tüm ventriculus hacmi, ventriculus dexter 

ve ventriculus sinister hacimleri arasında hem erkek hem de dişi Kıvırcık koyunlarında 

istatistiki açıdan önemli bir korrelasyon tespit edilemedi. 

Ventriculus ağırlığı ile incelenen diğer özellikler (karkas ağırlığı, kalp ağırlığı, 

tüm ventriculus ve septum interventriculare hacimleri) arasında hem erkek hem de dişi 

Kıl keçilerinde istatistiksel açıdan önem taşıyan bir ilişki saptanamadı.  
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Tablo 4.5.Kıvırcık koyunlarında ventriculus ağırlığının ortalama değer ve 

korrelasyon analizi 

 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

Ventriculus  Erkek 15 105,47 14,644      

Ağırlığı     1,631NS     

(gr) Dişi 15 96,96 13,941      

Korrelasyon  KrA KA TVH VDH VSH VDDH VSDH SIH 

  Erkek 0,671** 0,932 *** 0,865*** 0,181NS 0,313NS 0,649 ** 0,897*** 0,702 ** 

 Dişi 0,463 NS 0,890 *** 0,767 *** 0,482 NS 0,449 NS 0,638 * 0,463 NS 0,501 NS 

 
NS: Not significant (önemli değil); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KrA: Karkas ağırlığı; KA: Kalp ağırlığı; TVH: Tüm ventriculus’ların hacmi; VDH: Ventriculus dexter’in hacmi; 

VSH: Ventriculus sinister’in hacmi, VDDH: Ventriculus dexter’in duvar hacmi; VSDH: Ventriculus sinister’in duvar 

hacmi; SIH: Septum interventriculare hacmi  

 

 

 

Tablo 4.6.Kıl keçilerinde ventriculus ağırlığının ortalama değer ve korrelasyon 

analizi 

 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

Ventriculus  Erkek 15 68,00 12,558      

Ağırlığı     -1,530NS     

(gr) Dişi 15 75,77 15,140      

Korrelasyon  KrA KA TVH VDH VSH VDDH VSDH SIH 

  Erkek 0,731** 0,933 *** 0,833 *** 0,728 ** 0,671 ** 0,627 * 0,703 ** 0,830 *** 

 Dişi 0,703 ** 0,916 *** 0,918 *** 0,159 NS 0,011 NS 0,869 *** 0,921 *** 0,945 *** 

 
NS: Not significant (önemli değil); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KrA: Karkas ağırlığı; KA: Kalp ağırlığı; TVH: Tüm ventriculus’ların hacmi; VDH: Ventriculus dexter’in hacmi; 

VSH: Ventriculus sinister’in hacmi, VDDH: ventriculus dexter’in duvar hacmi; VSDH: Ventriculus sinister’in duvar 

hacmi; SIH: Septum interventriculare hacmi  
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Tüm ventriculus hacmi: 

Tüm ventriculusun hacmi, erkek Kıvırcık koyunlarında 78,92 ± 9,921 cm3 

olarak tespit edilirken, bu dişi Kıvırcık koyunlarında ortalama 76,19 ±10,649  cm3 

olarak belirlendi. Cinsiyetler arasında gözlenen bu farkın ise istatiskiki olarak önem 

taşımadığı belirlendi. 

Çalışmada tüm ventriculus hacmi erkek Kıl keçilerinde ortalama 43,83 ± 8,299 

cm³, dişi Kıl keçilerinde ise ortalama 48,84 ± 9,154 cm³ olarak hesaplandı. Ortalama 

değerler arasında gözlenen bu farkın ise istatistiki açıdan önem taşımadığı belirlendi. 

Kıvırcık koyunlarında tüm ventriculus hacminin incelenen özelliklerle arasında 

korrelasyon analizi yapıldığında dişilerde bir ilişki önemsiz gözlenirken erkeklerde ise 

iki özellik arasındaki ilişkinin önem taşımadığı tespit edildi.  

Kıl keçilerinde tüm ventriculus hacmi ile çalışmada incelenen diğer tüm 

özellikler (karkas, kalp, ventriculus ağırlıkları, ventriculus dexter’in, ventriculus 

sinister’in, ventriculus dexter duvar, ventriculus sinister duvar ve septum 

interventriculare hacimleri) arasında korrelasyon analizi yapıldığında, erkeklerde önem 

taşıyan ilişki oranının dişilere göre daha fazla olduğu (erkeklerde %87,5, dişilerde 

%62,5) tespit edildi. 

Tüm ventriculus hacmi ile ventriculus dexter hacmi arasında erkek Kıvırcık 

koyunlarında istatistiki olarak önemli bir ilişki gözlenemezken, dişi Kıvırcık 

koyunlarında p<0,001 düzeyinde önem taşıyan pozitif bir korrelasyon saptandı. 

Tüm ventriculus hacmi ile ventriculus dexter’in hacmi arasındaki erkek Kıl 

keçilerinde p<0,01 düzeyinde bulunan pozitif yüksek bir korrelasyonun, ventriculus 

sinister’in hacmiyle ilişkilendirildiğinde p<0.05 düzeyinde önemli bulunduğu tespit 

edildi. Dişi bireylerde, tüm ventriculus hacmi ile incelenen bu iki özellik arasında 

istatistiksel açıdan önemli bir korrelasyon belirlenemedi. 

Tüm ventriculusların hacmi ile ventriculus sinister hacmi arasındaki ilişki 

değerlendirildiğinde, dişi Kıvırcık koyunlarındaki p<0,001 seviyesinde önemli ilişkinin 

erkek bireylerde istatistiksel olarak önemli bulunmadığı belirlendi. 

Tüm ventriculus hacmi ile ventriculus dexterin duvar hacmi arasında erkek 

Kıvırcık koyunlarında p<0,001 düzeyinde korrelasyon gözlenirken dişi Kıvırcık 

koyunlarında bunun istatistiksel olarak önem taşımadığı gözlendi. 
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Septum interventriculare hacmi ile arasında hem erkek hem de dişi Kıvırcık 

koyunlarında (erkeklerde p<0,001, dişilerde p<0,01) pozitif yüksek korrelasyonlar 

belirlendi. 

   Kıl keçilerinde tüm ventriculus’un hacmi ile diğer özellikler (karkas ve 

ventriculus ağırlığı, ventriculus dexter duvar, ventriculus sinister duvar ve septum 

interventriculare hacimleri) arasında hem erkek hem de dişi Kıl keçilerinde istatistiksel 

açıdan önem taşıyan bir ilişki saptanamadı. 
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Tablo 4.7.Kıvırcık koyunlarında tüm ventriculus hacminin ortalama değer ve 

korrelasyon analizi 

 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

Tüm   Erkek 15 78,92 9,921      

Ventriculus     0,729NS     

Hacmi (cm3) Dişi 15 76,19 10,649      

Korrelasyon  KrA KA VA VDH VSH VDDH VSDH SIH 

  Erkek 0,464NS 0,811*** 0,865*** 0,251NS 0,358NS 0,867 *** 0,953 *** 0,848*** 

 Dişi 0,600 * 0,510 NS 0,767 ***  0,818 *** 0,851 *** 0,227 NS 0,819 *** 0,742 ** 

 
NS: Not significant (önemli değil); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KrA: Karkas ağırlığı; KA: Kalp ağırlığı; VA: Ventriculus ağırlığı; VDH: Ventriculus dexter’in hacmi; VSH: 

Ventriculus sinister’in hacmi, VDDH: ventriculus dexter’in duvar hacmi; VSDH: Ventriculus sinister’in duvar 

hacmi; SIH: Septum interventriculare hacmi  

 

 

 

 

Tablo 4.8.Kıl keçilerinde tüm ventriculus hacminin ortalama değer ve 

korrelasyon analizi 

 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

Tüm   Erkek 15 43,83 8,299      

Ventriculus     -1,573NS     

Hacmi (cm3) Dişi 15 48,84 9,154      

Korrelasyon  KrA KA VA VDH VSH VDDH VSDH SIH 

  Erkek 0,493NS 0,703 ** 0,833 *** 0,692 ** 0,611 * 0,872 *** 0,936 *** 0,963 *** 

 Dişi 0,505 NS 0,848 *** 0,918 *** 0,449 NS 0,328 NS 0,819 *** 0,910 *** 0,962 *** 

 
NS: Not significant (önemli değil); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KrA: Karkas ağırlığı; KA: Kalp ağırlığı; VA: Ventriculus ağırlığı; VDH: Ventriculus dexter’in hacmi; VSH: 

Ventriculus sinister’in hacmi, VDDH: Ventriculus dexter’in duvar hacmi; VSDH: Ventriculus sinister’in duvar 

hacmi; SIH: Septum interventriculare hacmi  
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Ventriculus dexter’in  hacmi 

 Ventriculus dexter’in hacmi, erkek Kıvırcık koyunlarında ortalama                

5,02 ± 1,004 cm3 olarak tespit edilirken, dişi Kıvırcık koyunlarında bunun ortalama  

5,13 ± 2,411 cm³ olduğu hesaplandı. Dişi ve erkek bireyler arasında gözlenen farkın ise 

istatistiki olarak önem taşımadığı belirlendi. 

 Yapılan çalışmada ventriculus dexter’in hacmi, erkek Kıl keçilerinde ortalama 

3,36 ± 1,512 cm³ tespit edilirken, dişi Kıl keçilerin de bunun ortalama 4,10 ± 1,807 cm³ 

olduğu belirlendi. Dişi ve erkek bireylerin ortalama değerleri arasında gözlenen farkın 

ise istatistiki açıdan önem taşımadığı tespit edildi. 

 Ventriculus dexter hacmi ile incelenen özellikler (karkas, kalp ve ventriculus 

ağırlıkları ile tüm ventriculus, ventriculus sinister, ventriculus dexter duvar, ventriculus 

sinister duvar ve septum interventriculare hacimleri) arasında Kıl keçilerinin 

erkeklerinde dişilerine göre daha fazla (erkeklerde %75, dişilerde %12,5) oranda 

istatistiksel önem taşıyan bir ilişki belirlendi. 

Ventriculus dexter hacminin hem dişi hem de erkek Kıvırcık koyunlarında ayrı 

ayrı olarak incelen tüm özelliklerle arasındaki korrelasyon analizine bakıldığında 

ventriculus dexter hacmi ile ventriculus sinister hacmi arasında erkek Kıvırcık 

koyunlarda istatistiksel açıdan önemli bir ilişki olmadığı gözlenirken, dişi Kıvırcık 

koyunlarda p<0,001 seviyesinde yüksek pozitif bir korrelasyon bulunduğu belirlendi. 

Ventriculus dexter hacmi ile ventriculus sinister duvar hacmi arasındaki ilişkide 

ise dişi Kıvırcık koyunlarda p<0,01 düzeyinde pozitif yüksek bir korrelasyon 

saptanırken, erkek Kıvırcık koyunlarda bunun istatistiki olarak önem taşımadığı 

gözlendi. 

Ventriculus dexter hacmi ile septum interventriculare hacmi arasında, erkek Kıl   

keçilerin de  p<0,05 seviyesinde pozitif yüksek bir korrelasyon belirlenirken bu ilişkinin 

dişi Kıl keçilerinde istatistiki olarak önem taşımadığı saptandı. 

Ventriculus dexter hacmi ile karkas, kalp ve ventriculus ağırlıkları dahil olmak 

üzere ventriculus dexter duvarı ve septum interventriculare hacimleri arasında hem 

erkek hem de dişi Kıvırcık koyunlarında istatistiki açıdan önem taşıyan korrelasyonlar 

tespit edilemedi.  

Ventriculus dexter hacmi ile ventriculus sinister, ventriculus dexter duvar ve 

ventriculus sinister duvar hacimleri arasında hem dişi hem de erkek Kıl keçilerinde 

istatistiksel olarak önem taşıyan bir ilişki tespit edilemedi. 
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Tablo 4.9.Kıvırcık koyunlarında ventriculus dexter hacminin ortalama değer ve 

korrelasyon analizi 

 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

Ventriculus  Erkek 15 5,02 1,004      

Dexter     -0,152NS     

Hacmi (cm3) Dişi 15 5,13 2,411      

Korrelasyon  KrA KA VA TVH VSH VDDH VSDH SIH 

  Erkek 0,034NS 0,057NS 0,181NS 0,251NS 0,436NS 0,193NS 0,115NS -0,084NS  

 Dişi 0,441 NS 0,208 NS 0,482 NS 0,818 *** 0,906 *** -0,052 NS 0,685 ** 0,453 NS 

 
NS: Not significant (önemli değil);  **: p<0,01; ***: p<0,001 

KrA: Karkas ağırlığı; KA: Kalp ağırlığı; VA: Ventriculus ağırlığı; TVH: Tüm ventriculus hacmi; VSH: Ventriculus 

sinister’in hacmi, VDDH: ventriculus dexter’in duvar hacmi; VSDH: Ventriculus sinister’in duvar hacmi; SIH: 

Septum interventriculare hacmi  

 

 

 

 

Tablo 4.10.Kıl keçilerinde ventriculus dexter hacminin ortalama değer ve 

korrelasyon analizi 

 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

Ventriculus  Erkek 15 3,36 1,512      

Dexter     -1,211NS     

Hacmi (cm3) Dişi 15 4,10 1,807      

Korrelasyon  KrA KA VA TVH VSH VDDH VSDH SIH 

  Erkek 0,772 *** 0,672 ** 0,728 ** 0,692 ** 0,856 *** 0,346 NS 0,476 NS 0,564 * 

 Dişi -0,254 NS 0,104 NS 0,159 NS 0,449 NS 0,799 *** 0,057 NS 0,161 NS 0,282 NS 

 
NS: Not significant (önemli değil); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KrA: Karkas ağırlığı; KA: Kalp ağırlığı; VA: Ventriculus ağırlığı; TVH: Tüm ventriculus hacmi; VSH: Ventriculus 

sinister’in hacmi, VDDH: ventriculus dexter’in duvar hacmi; VSDH: Ventriculus sinister’in duvar hacmi; SIH: 

Septum interventriculare hacmi  
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Ventriculus sinister’in hacmi: 

 

 Ventriculus sinister hacmi erkek Kıvırcık koyunlarında ortalama 5,95 ± 1,124 

cm³ olarak belirlenirken, dişi Kıvırcık koyununun ise 5,13 ± 1,495 cm³ olduğu gözlendi. 

Aralarında gözlenen farkın ise istatistiki olarak önem taşımadığı tespit edildi.  

Ventriculus sinister hacmi, erkek Kıl keçilerinde ortalama 3,05 ± 1,133 cm³ 

saptanırken dişi Kıl keçilerinde bu ortalama 2,75 ± 1,087 cm³ olarak belirlendi. Dişi ve 

erkek bireyler arasında gözlenen farkın ise istatistiki açıdan önemsiz olduğu görüldü. 

Ventriculus sinister’in hacmi ile çalışmada incelenen diğer özellikler arasında 

korrelasyon analizi yapıldığında erkek koyunlardaki sonuçların istatistiksel olarak önem 

taşımadığı belirlendi. 

Ventriculus sinister’in hacmi ile incelenen özellikler (karkas, kalp ve ventriculus 

ağırlıkları ile tüm ventriculus, ventriculus dexter, ventriculus dexter duvar, ventriculus 

sinister duvar ve septum interventriculare hacimleri) arasında erkeklerde dişilere göre 

daha yüksek oranda (erkeklerde %62,5, dişilerde %12,5) önem taşıyan ilişkiler 

gözlendi. 

Ventriculus sinister’in hacmi ile ventriculus sinister’in duvar hacmi arasında dişi 

Kıvırcık koyunlarında p<0,01 düzeyinde pozitif yüksek bir korrelasyon bulunurken 

erkek Kıvırcık koyunlarında bu ilişkinin istatistiksel açıdan bir önem taşımadığı 

gözlendi. 

Ventriculus sinister hacmi ile septum interventriculare hacmi 

değerlendirildiğinde dişi Kıvırcık koyunlarında p<0,05 düzeyinde gözlenen pozitif 

yüksek korrelasyon erkek Kıvırcık koyunlarında görülmedi. 

Ventriculus sinister hacmi ile ventriculus dexter’in duvar hacmi arasında hem 

erkek hem de dişi Kıvırcık koyunlarında istatistiksel açıdan önem taşıyan bir ilişki 

görülmedi. 

 Ventriculus sinister’in hacmi ile ventriculus dexter duvar, ventriculus sinister 

duvar ve septum interventriculare hacimleri arasında hem erkek hem de dişi Kıl 

keçilerinde istatistiki açıdan önemli korrelasyonlar tespit edilemedi. 

Hem Kıvırcık koyunlarında hem de Kıl keçilerinde ventriculus sinister hacmi ile  

incelenen diğer özellikler arasındaki ilişkiler yukarıdaki gruplandırmalar içerisinde 

belirtildi. 
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Tablo 4.11.Kıvırcık koyunlarında ventriculus sinister hacminin ortalama değer 

ve korrelasyon analizi 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

Ventriculus  Erkek 15 5,95 1,124      

Sinister     1,686NS     

Hacmi (cm3) Dişi 15 5,13 1,495      

Korrelasyon  KrA KA VA TVH VDH VDDH VSDH SIH 

  Erkek 0,442NS 0,201NS 0,313NS 0,358NS 0,436NS -0,034 NS 0,348 NS 0,059 NS 

 Dişi 0,425 NS 0,119 NS 0,449 NS 0,851 *** 0,906 *** -0,073 NS 0,731 ** 0,569 * 

 
NS: Not significant (önemli değil); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KrA: Karkas ağırlığı; KA: Kalp ağırlığı; VA: Ventriculus ağırlığı; TVH: Tüm ventriculus hacmi; VDH: Ventriculus 

dexter’in hacmi, VDDH: ventriculus dexter’in duvar hacmi; VSDH: Ventriculus sinister’in duvar hacmi; SIH: 

Septum interventriculare hacmi  

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.12.Kıl keçilerinde ventriculus sinister hacminin ortalama değer ve 

korrelasyon analizi 

 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

Ventriculus  Erkek 15 3,05 1,133      

Sinister     0,738NS     

Hacmi (cm3) Dişi 15 2,75 1,087      

Korrelasyon  KrA KA VA TVH VDH VDDH VSDH SIH 

  Erkek 0,795 *** 0,535 * 0,671 ** 0,611 * 0,856 *** 0,265 NS 0,385 NS 0,488 NS 

 Dişi -0,310 NS 0,015 NS 0,011 NS 0,328 NS 0,799 *** -0,012 NS 0,040 NS 0,167 NS 

 
NS: Not significant (önemli değil); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KrA: Karkas ağırlığı; KA: Kalp ağırlığı; VA: Ventriculus ağırlığı; TVH: Tüm ventriculus hacmi; VSH: Ventriculus 

sinister’in hacmi, VDDH: ventriculus dexter’in duvar hacmi; VSDH: Ventriculus sinister’in duvar hacmi; SIH: 

Septum interventriculare hacmi  
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Ventriculus dexter’in duvar hacmi: 

 

Ventriculus dexter’in duvar hacmi, erkek Kıvırcık koyunlarında ortalama     

16,87 ± 2,805 cm³ tespit edilirken, dişi Kıvırcık koyunlarında ortalama                     

17,23 ± 3,925 cm³ olduğu belirlendi. Her iki cinsiyet arasındaki farkın ise istatistiki 

olarak önem taşımadığı belirlendi.  

Ventriculus dexter’in duvar hacmi, erkek Kıl keçilerinde ortalama                   

9,58 ± 2,158 cm³ olarak belirlenirken, dişi Kıl keçilerinde bunun ortalama                

10,90 ± 2,330 cm³ olduğu tespit edildi. Bu farkın istatistiki olarak önem taşımadığı 

gözlendi.  

Ventriculus dexter’in duvar hacminin hem dişi hem de erkek Kıvırcık 

koyunlarında incelenen özelliklerle aralarındaki korrelasyon analizine bakıldığında 

ventriculus dexter’in duvar hacmi ile ventriculus sinister’in duvar hacmi ve septum 

interventriculare’nin hacmi arasında erkek Kıvırcık koyunlarında istatistiki olarak 

pozitif yüksek korrelasyonlar gözlenirken, dişi bireylerde bu ilişkilerin istatistiki olarak 

önem taşımadığı belirlendi. 

Kıl keçilerinde ventriculus dexter’in duvar hacminin incelenen diğer özelliklerle 

arasında korrelasyon analizi yapıldığında, dişi ve erkeklerde hemen hemen aynı oranda 

önem taşıyan ilişkiler gözlendi. 

Kıl keçilerinde ventriculus dexter’in duvar hacmi ile ventriculus sinister’in duvar 

hacmi arasında sırasıyla erkeklerde p<0.001 dişilerde p<0.01 düzeylerinde değişen bir 

ilişki tespit edildi. 

Diğer özelliklerle Kıvırcık koyunları ve Kıl keçileri arasındaki korrelasyon 

analizi değerlendirmeleri daha önce yukarıdaki gruplandırmalar içerisinde belirtildi 

 

 

 

 

 

. 
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Tablo 4.13.Kıvırcık koyunlarında ventriculus dexter duvar hacminin ortalama 

değer ve korrelasyon analizi 

 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

Ventriculus  Erkek 15 16,87 2,805      

Dexter duvar     -0,287NS     

Hacmi (cm3) Dişi 15 17,23 3,925      

Korrelasyon  KrA KA VA TVH VDH VSH VSDH SIH 

  Erkek 0,059NS 0,618 * 0,649 ** 0,867 *** 0,193NS -0,034 NS 0,740 ** 0,843 *** 

 Dişi -0,160 NS 0,703 ** 0,638 * 0,227 NS -0,052NS  -0,073 NS -0,288 NS 0,263 NS 

 
NS: Not significant (önemli değil); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KrA: Karkas ağırlığı; KA: Kalp ağırlığı; VA: Ventriculus ağırlığı; TVH: Tüm ventriculus hacmi; VDH: Ventriculus 

dexter’in hacmi; VSH: Ventriculus sinister’in hacmi; VSDH: Ventriculus sinister’in duvar hacmi; SIH: Septum 

interventriculare hacmi  

 

 

 

 

Tablo 4.14.Kıl keçilerinde ventriculus dexter duvar hacminin ortalama değer ve 

korrelasyon analizi 

 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

Ventriculus  Erkek 15 9,58 2,158      

Dexter duvar     -1,613NS     

Hacmi (cm3) Dişi 15 10,90 2,330      

Korrelasyon  KrA KA VA TVH VDH VSH VSDH SIH 

  Erkek 0,227 NS 0,518 * 0,627 * 0,872 *** 0,346 NS 0,265 NS 0,844 *** 0,888 *** 

 Dişi 0,675 ** 0,867 *** 0,869 *** 0,819 *** 0,057 NS -0,012 NS 0,717 ** 0,908 *** 

 
NS: Not significant (önemli değil); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KrA: Karkas ağırlığı; KA: Kalp ağırlığı; VA: Ventriculus ağırlığı; TVH: Tüm ventriculus’ların hacmi; VDH: 

Ventriculus dexter’in hacmi; VSH: Ventriculus sinister’in hacmi, VSDH: Ventriculus sinister’in duvar hacmi; SIH: 

Septum interventriculare hacmi  
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Ventriculus sinister’in duvar hacmi:   

Ventriculus sinister’in duvar hacmi, erkek  Kıvırcık koyunlarında ortalama 

37,04 ± 5,426 cm³ olarak belirlenirken, dişi Kıvırcık koyunlarında ise 35,43 ± 6,182 cm³ 

olduğu tespit edildi. Cinsiyetler arasında gözlenen farkın ise istatistiki olarak önem 

taşımadığı gözlendi. 

  Çalışmada ventriculus sinister duvar hacmi, erkek Kıl keçilerinde ortalama 

19,45 ± 3,192 cm³ gözlenirken, dişi Kıl keçilerinde bunun oratalama 21,68 ± 4,655 cm³ 

olduğu belirlendi. Hem dişi hem de erkek bireylerin ortalama değerleri arasındaki farkın 

ise istatistiki olarak önemsiz olduğu tespit edildi. 

Ventriculus sinister’in duvar hacminin hem dişi hem de erkek Kıvırcık 

koyunlarında incelenen özelliklerle arasındaki korrelasyon analizi yapıldığında; septum 

interventriculare hacmi ile arasındaki ilişkinin erkek koyunlarda p<0,001 düzeyinde 

önemli olduğu gözlenirken, bunun dişilerde önem taşımadığı belirlendi.  

Ventriculus sinister’in duvar hacmi ile septum interventriculare hacmi arasında 

hem dişi hemde erkek Kıl keçilerinde p<0.001 düzeyinde önem taşıyan bir ilişki 

saptandı. 

Diğer özelliklerle aralarındaki korrelasyon analizleri yukarıdaki gruplandırmalar 

içerisinde beliritildi. 
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Tablo 4.15.Kıvırcık koyunlarında ventriculus sinister duvar hacminin ortalama 

değer ve korrelasyon analizi 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

Ventriculus  Erkek 15 37,04 5,426      

sinister duvar     0,762NS     

Hacmi (cm3) Dişi 15 35,43 6,182      

Korrelasyon  KrA KA VA TVH VDH VSH VDDH SIH 

  Erkek 0,634 * 0,851 *** 0,897 *** 0,953 *** 0,115NS 0,348 NS 0,740 ** 0,747 *** 

 Dişi 0,761 *** 0,223 NS 0,463 NS 0,819 *** 0,685 ** 0,731 ** -0,288 NS 0,483 NS 

 
NS: Not significant (önemli değil); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KrA: Karkas ağırlığı; KA: Kalp ağırlığı; VA: Ventriculus ağırlığı; TVH: Tüm ventriculus hacmi; VDH: Ventriculus 

dexter’in hacmi; VSH: Ventriculus sinister’in hacmi; VDDH: Ventriculus dexter’in duvar hacmi; SIH: Septum 

interventriculare hacmi 

  

 

 

Tablo 4.16.Kıl keçilerinde ventriculus sinister duvar hacminin ortalama değer ve 

korrelasyon analizi 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

Ventriculus  Erkek 15 19,45 3,192      

sinister duvar     -1,515NS     

Hacmi (cm3) Dişi 15 21,68 4,655      

Korrelasyon  KrA KA VA TVH VDH VSH VDDH SIH 

  Erkek 0,245 NS 0,581* 0,703 ** 0,936 *** 0,476 NS 0,385 NS 0,844 *** 0,913 *** 

 Dişi 0,598 * 0,822 *** 0,921 *** 0,91 *** 0,161 NS 0,04 NS 0,717 **  0,879 *** 

 
NS: Not significant (önemli değil); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KrA: Karkas ağırlığı; KA: Kalp ağırlığı; VA: Ventriculus ağırlığı; TVH: Tüm ventriculus hacmi; VDH: Ventriculus 

sinister’in hacmi, VSH: Ventriculus sinister’in hacmi; VDDH: Ventriculus dexter’in duvar hacmi; SIH: Septum 

interventriculare hacmi  
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Septum interventriculare hacmi: 

Septum interventriculare hacmi, erkek Kıvırcık koyunlarında ortalama        

13,96 ± 2,003 cm³ olarak tespit edilirken dişi Kıvırcık koyunlarında  13,09 ± 1,913 cm³ 

olarak hesaplandı. Dişi ve erkek bireyler arasındaki farkın istatistiki olarak önem 

taşımadığı belirlendi.  

Septum interventriculare hacmi, erkek Kıl keçilerinde ortalama 8,39 ± 1,739 cm³ 

saptanırken, dişi bireylerde bunun ortalama 9,45 ± 1,810 cm³ olduğu hesaplandı. Dişi ve 

erkek bireyler arasında ise istatistiki olarak önem taşıyan bir fark bulunmadığı tespit 

edildi.  

Septum interventriculare hacminin hem dişi hem de erkek Kıvırcık koyunlarında 

ve Kıl keçilerinde incelenen özelliklerle arasındaki korrelasyon analizleri yukarıdaki 

grupların değerlendirmeleri içerisinde belirtildi. 
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Tablo 4.17.Kıvırcık koyunlarında septum interventriculare hacminin ortalama 

değer ve korrelasyon analizi 

 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

Septum  Erkek 15 13,96 2,003      

interventriculare     1,217NS     

Hacmi (cm3) Dişi 15 13,09 1,913      

Korrelasyon  KrA KA VA TVH VDH VSH VDDH VSDH 

  Erkek 0,241NS 0,725 ** 0,702 ** 0,848*** -0,084NS  0,059 NS 0,843 *** 0,747 *** 

 Dişi 0,324 NS 0,318 NS 0,501 NS 0,742 ** 0,453 NS 0,569 * 0,263 NS 0,483 NS 

 
NS: Not significant (önemli değil); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KrA: Karkas ağırlığı; KA: Kalp ağırlığı; VA: Ventriculus ağırlığı; TVH: Tüm ventriculus hacmi; VDH: Ventriculus 

dexter’in hacmi; VSH: Ventriculus sinister’in hacmi; VDDH: Ventriculus dexter’in duvar hacmi; VSDH: Ventriculus 

sinister’in duvar hacmi 

 

 

 

 

 

Tablo 4.18.Kıl keçilerinde septum interventriculare hacminin ortalama değer ve 

korrelasyon analizi 

 Cinsiyet n xxxx  SD t değeri      

Septum  Erkek 15 8,39 1,739      

interventriculare     -1,638NS     

Hacmi (cm3) Dişi 15 9,45 1,810      

Korrelasyon  KrA KA VA TVH VDH VSH VDDH VSDH 

  Erkek 0,427 NS 0,701 ** 0,830 *** 0,963 *** 0,564 * 0,488 NS 0,888 *** 0,913 *** 

 Dişi 0,575 * 0,892 *** 0,945 *** 0,962 *** 0,282 NS 0,167 NS 0,908 *** 0,879 *** 
 

NS: Not significant (önemli değil); *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001 

KrA: Karkas ağırlığı; KA: Kalp ağırlığı; VA: Ventriculus ağırlığı; TVH: Tüm ventriculus hacmi; VDH: Ventriculus 

dexter’in hacmi; VSH: Ventriculus sinister’in hacmi; VDDH: Ventriculus dexter’in duvar hacmi; VSDH: Ventriculus 

sinister’in duvar hacmi 
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Kıvırcık koyunu ve Kıl keçisi verilerinin karşılaştırılması: 

İncelenen özelliklerin cinsiyet farkı gözetilmeksizin tür karşılaştırması 

yapıldığında ortalama değerleri arasında p<0.01 ile p<0.001 düzeylerinde değişen 

öneme sahip farklar tespit edildi. Koyun ve keçilerin ortalama değerlerine bakıldığında, 

koyunların keçilere göre daha yüksek verilere sahip olduğu görüldü (Tablo 4.19). 
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Tablo 4.19.Koyun ve keçilerde incelenen tüm özelliklerin ortalama değerleri ve 

t-testi  

  Tür n xxxx  SD t değeri  

 Koyun  30 17,72 2,845  

Karkas ağırlığı (kg)     7,318*** 

  Keçi  30 12,53 2,635  

 Koyun  30 136,86 18,406  

Kalp ağırlığı (gr)     6,406*** 

  Keçi  30 105,91 19,014  

 Koyun  30 101,22 14,700  

Ventriculus ağırlığı (gr)     7,852*** 

  Keçi  30 71,89 14,227  

 Koyun  30 77,56 10,208  

Tüm ventriculus hacmi     12,591*** 

  Keçi  30 46,34 8,956  

 Koyun  30 5,07 1,815  

Ventriculus dexter’in hacmi     2,983** 

  Keçi  30 3,73 1,679  

 Koyun  30 5,54 1,364  

Ventriculus sinister’in hacmi     8,253*** 

  Keçi  30 2,90 1,101  

 Koyun  30 17,05 3,357  

Ventriculus dexter duvar hacmi     9,159*** 

  Keçi  30 10,24 2,307  

 Koyun  30 36,23 5,774  

Ventriculus sinister duvar 

hacmi     12,132*** 

  Keçi  30 20,57 4,079  

 Koyun  30 13,52 1,974  

Septum interventriculare hacmi     9,372*** 

  Keçi  30 8,92 1,826  

  ***: p<0,001; **: p<0,01 
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  Koyun ve keçilerin cinsiyet farklarına göre ortalama değerleri 

karşılaştırıldığında, yine ortalama değerler arasında p<0.01 ile p<0.001 düzeylerinde 

değişen öneme sahip farklar tespit edildi. Hem erkek hem de dişi bireylerin 

karşılaştırılmasında koyunlardan elde edilen verilerin keçilere göre daha yüksek olduğu 

tespit edildi (Tablo 4.20. ve 4.21). Erkek koyun ve keçilerin ortalama değerlerinin tümü 

arasında istatistiki olarak önemli farklar bulunurken, dişi koyun ve keçiler arasında 

sadece ventriculus dexter’in hacmi arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olmadığı 

gözlendi. 
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Tablo 4.20.Erkek koyun ve keçilerin incelenen tüm özelliklerin ortalama 

değerleri ve t-testi  

  Tür n xxxx  SD t değeri  

 Koyun  15 18,71 2,779  

Karkas ağırlığı (kg)     5,250*** 

  Keçi 15 13,00 3,162  

 Koyun 15 142,34 17,903  

Kalp ağırlığı (gr)     6,362*** 

  Keçi 15 101,61 17,152  

 Koyun  15 105,47 14,644  

Ventriculus ağırlığı (gr)     7,523*** 

  Keçi  15 68,00 12,558  

 Koyun  15 78,92 9,921  

Tüm ventriculus hacmi     10,509*** 

  Keçi  15 43,83 8,299  

 Koyun  15 5,02 1,004  

Ventriculus dexter’in hacmi     3,550** 

  Keçi  15 3,36 1,512  

 Koyun  15 5,95 1,124  

Ventriculus sinister’in hacmi     7,036*** 

  Keçi  15 3,05 1,133  

 Koyun   15 16,87 2,805  

Ventriculus dexter duvar hacmi     7,982*** 

  Keçi  15 9,58 2,158  

 Koyun  15 37,04 5,426  

Ventriculus sinister duvar hacmi     10,811*** 

  Keçi  15 19,47 3,192  

 Koyun  15 13,96 2,003  

Septum interventriculare hacmi     8,129*** 

  Keçi  15 8,39 1,739  

***: p<0,001; **: p<0,01 
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Tablo 4.21.Dişi koyun ve keçilerin incelenen tüm özelliklerinin ortalama 

değerleri ve t-testi  

  Tür n xxxx  SD t değeri  

 Koyun  15 16,72 2,634  

Karkas ağırlığı (kg)     5,472*** 

  Keçi  15 12,07 1,980   

 Koyun  15 131,38 17,800  

Kalp ağırlığı (gr)     3,031** 

  Keçi  15 110,21 20,374   

 Koyun  15 96,96 13,941  

Ventriculus ağırlığı (gr)     3,987*** 

  Keçi  15 75,77 15,140   

 Koyun  15 76,19 10,649  

Tüm ventriculus hacmi     7,540*** 

  Keçi  15 48,85 9,154   

 Koyun  15 5,13 2,411  

Ventriculus dexter’in hacmi     1,324NS 

  Keçi  15 4,10 1,807   

 Koyun  15 5,13 1,495  

Ventriculus sinister’in hacmi     4,995*** 

  Keçi  15 2,75 1,087   

 Koyun  15 17,23 3,925  

Ventriculus dexter duvar hacmi     5,370*** 

  Keçi  15 10,90 2,330   

 Koyun  15 35,43 6,182  

Ventriculus sinister duvar hacmi     6,880*** 

  Keçi  15 21,68 4,655   

 Koyun  15 13,09 1,913  

Septum interventriculare hacmi     5,346*** 

  Keçi  15 9,45 1,810   

***: p<0,001; **: p<0,01; NS: Not significant (Önemli değil) 
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Regresyon analizi değerlendirmeleri: 

Korrelasyon analizlerinin verdiği sonuçlardan yararlanılarak, aralarında yüksek 

ilişki bulunan özelliklerin temel alındığı regresyon analizi yapıldı. Böylece bir özelliğin 

verisine bağlı olarak diğer özelliğin belirlenmesine yönelik regresyon denklemleri 

hesaplandı. Bu oluşturulan regresyon denklemlerinde belirleyicilik düzeyi (R2) yüksek 

olanlar tablo halinde sunuldu (Tablo 4.22).  

 

 

Tablo 4.22.Koyun ve keçilerde regresyon denklemleri 

Özellik Tür Regresyon denklemi R2 p 

 Koyun TVH = 21,9 + 4,12 SIH R
2
= 63,4%      p<0.05 

 Keçi TVH = 4,10 + 4,73 SIH R
2
= 93,2%  p<0.05 

 Koyun TVH = 21,1 + 1,56 VSDH R
2
= 77,6%  P<0.001 

Tüm Keçi TVH = 12,3 + 3,32 VDDH R
2
= 73,3%  P<0.01 

ventriculus Koyun TVH = 20,6 + 0,563 VA R
2
= 65,8%  P<0.05 

Hacmi Keçi TVH = 4,85 + 2,02 VSDH R
2
 = 84,4%  NS 

 Keçi TVH = 6,05 + 0,560 VA R
2
 = 79,3%  NS 

 Keçi TVH = 6,55 + 0,376 KA R
2
 = 63,6%  NS 

Ventriculus Koyun VSH = 2,78 + 0,544 VDH R
2
= 52.4% p<0.001 

sinister’in hacmi Keçi VSH = 1,03 + 0,500 VDH R
2
= 58,0% p<0.01 

 Koyun SIH = 1,58 + 0,154 TVH R
2
 = 63,4%  NS 

Septum Keçi SIH = - 0,201 + 0,197 TVH R
2
 = 93,2%  NS 

interventriculare Keçi SIH = 1,57 + 0,718 VDDH R
2
= 82,3%  p<0.05 

hacmi Keçi SIH = 0,724 + 0,398 VSDH R
2
 = 79,2%  NS 

 Keçi SIH = 0,614 + 0,116 VA R
2
 = 81,0%  NS 

Ventriculus Koyun VA = 0,72 + 0,734 KA R
2
 = 84,5%  NS 

ağırlığı Keçi VA = -1,57 + 0,694 KA R
2
 = 85,9%  NS 

Ventriculus Koyun VSDH = - 2,42 + 0,498 TVH R
2
 = 77,6%  NS 

sinister’in Keçi VSDH = 1,19 + 0,418 TVH R
2
 = 84,4%  NS 

duvar Keçi VSDH = 2,84 + 1,99 SIH R
2
 = 79,2%  NS 

hacmi Keçi VSDH = 6,50 + 1,37 VDDH R
2
= 60,4% p<0.01 

Ventriculus Keçi VDDH = 0,02 + 0,221 TVH R
2
 = 73,3%  NS 

dexter’in duvar Keçi VDDH = 0,014 + 1,15 SIH R
2
 = 82,3%  NS 

hacmi     

 
TVH: Tüm ventriculus hacmi; SIH: Septum interventriculare hacmi; VSDH: Ventriculus sinister duvar 
hacmi; VDDH: Ventriculus dexter duvar hacmi; VDH: Ventriculus dexter hacmi; VSH: Ventriculus sinister 
hacmi; VA: Ventriculus ağırlığı; KA: Kalp ağırlığı 
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Keçilerde, tüm ventriculus hacminin tahmin edilmesinde en yüksek belirleyicilik 

düzeyi SI hacmi (R2= %93,2, p<0.05) ile oluşturulan denklemde tespit edilirken, 

koyunlarda ventriculus sinister’in duvar hacminden yararlanılarak oluşturulan 

denklemde en yüksek belirleyicilik düzeyi (R2= %77,6, p<0.001) tespit edildi. 

Ventriculus sinister’in hacminin tahmininde, hem koyun hem de keçilerde 

ventriculus dexter hacminden yararlanılarak oluşturulan denklemlerin istatistiki olarak 

önem taşıdığı belirlendi. 

Septum interventriculare hacmi’nin tahmin edilmesi için oluşturulan 

denklemlerden sadece keçilerde ventriculus dexter’in duvar hacmi kullanılarak 

oluşturulan denklemin istatistiki açıdan belirleyicilik düzeyinin (R2= %82,3, p<0.05) 

yüksek olduğu tespit edildi. 

Ventriculus sinister’in duvar hacminin belirlenmesinde istatistiki açıdan en 

yüksek belirleyicilik, keçilerde ventriculus dexter’in duvar hacminden yararlanılarak 

oluşturulan denklemde (R2= %60,4, p<0.01)  elde edildi. 

İncelenen diğer özelliklerin tahmin edilmesinde belirleyicilik düzeyinin düşük 

ve istatistiki açıdan önem taşımaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldı. 

 

 

 

 

İncelenen özelliklerin yüzde oran değerlendirmeleri: 

Çalışmada, incelenen özelliklerin tüm ventricul hacmine göre yüzde oranları 

hem koyunlar hem de keçiler için ayrı ayrı hesaplandı. Cinsiyet farkı göz önüne 

alındığında, VS boşluğunun erkek ve dişi Kıvırcık koyunlarındaki ortalama değerleri 

arasında p<0.05 düzeyinde istatistiki olarak önemli bir fark gözlenirken, diğer 

özelliklerin yüzde ortalamaları arasında ise istatistiki olarak önemli bir fark saptanamadı 

(Tablo 4.23). 
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        Tablo 4.23.Kıvırcık koyunlarında tüm ventriculus hacmine göre alt 

bileşenlerinin oran hesaplamaları ve önemlilik kontrolü ( % ) 

  

 

  Cinsiyet n % SD t değeri 

 Erkek 15 6 0,014  

VDBOSLUK     -0,098 NS 

 dişi 15 6 0,023  

 erkek 15 8 0,012  

VSBOSLUK     -2,063* 

 dişi 15 7 0,010  

 erkek 15 21 0,017  

VDDUVAR     0,834 NS 

 dişi 15 23 0,056  

 erkek 15 47 0,023  

VSDUVAR     0,151 NS 

 dişi 15 47 0,046  

 erkek 15 18 0,013  

SIDUVAR     -1,368 NS 

 dişi 15 17 0,014  

      

      

      
                                     *: p< 0,05; NS: Not significant (Önemli değil) 

 

Keçilerde ise erkek ve dişi bireylerin oran ortalamaları arasındaki farkların 

istatistiki olarak önem taşımadığı görüldü.  Tüm ventriculus hacminin Kıl keçilerinde 

daha düşük bir değer olarak bulunması, ebat olarak daha küçük canlı ağırlığa sahip 

bireylerden oluşmasından kaynaklanmaktaydı (Tablo 4.24). 
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         Tablo 4.24.Kıl keçilerinde tüm ventriculus hacmine göre alt bileşenlerinin 

oran hesaplamaları ve önemlilik kontrolü (% ) 

 

 Cinsiyet n % SD t değeri 

 erkek 15 8 0,026  

VDBOSLUK     0,726 NS 

 dişi 15 8 0,034  

 erkek 15 7 0,019  

VSBOSLUK     -1,929 NS 

 dişi 15 6 0,020  

 erkek 15 22 0,024  

VDDUVAR     0,686 NS 

 dişi 15 22 0,029  

 erkek 15 44 0,031  

VSDUVAR     -0,348 NS 

 dişi 15 45 0,042  

 erkek 15 19 0,012  

SIDUVAR     0,328 NS 

 dişi 15 19 0,010  
                                     NS: Not significant (Önemli değil) 

 

Hem koyun hem de keçilerde, tüm ventriculus hacmine göre diğer özelliklerin 

oranları hemen hemen birbirine yakın veriler olarak hesaplandı. Bulunan bu değerler 

koyun ve keçilerde, kalp ile ilgili referans yüzde veriler olarak alınabileceğine 

inanılmaktaydı.  

Yapmış olduğumuz bu çalışmada Kıvırcık koyunları ve Kıl keçisi kalplerinin 

hacim hesaplamalarına ilişkin örneklemenin HK değerleri Tablo 4.25’de özetlenmiştir. 
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Tablo 4.25.Stereolojik hesaplamaların ortalama HK değerleri ( % ) 

 

 

 

  

Kıvırcık Koyunu 

 

Kıl Keçisi 

 

TVH 

Erkek (n=15) 

Dişi  (n=15) 

Genel  (n=30) 

0,016427 

0,016779 

0,016603 

 

0,024424 

0,022512 

0,023468 

 

 

VDH 

Erkek (n=15) 

Dişi (n=15) 

Genel (n=30) 

0,046535 

0,052193 

0,049364 

 

0,066153 

0,0583 

0,062226 

 

 

VSH 

Erkek (n=15) 

Dişi (n=15) 

Genel (n=30) 

0,040784 

0,04713 

0,043957 

 

0,06766 

0,073139 

0,0704 

 

 

VDDH 

Erkek (n=15) 

Dişi (n=15) 

Genel (n=30) 

0,018605 

0,018544 

0,018574 

 

0,02723 

0,024701 

0,025965 

 

 

VSDH 

Erkek (n=15) 

Dişi (n=15) 

Genel (n=30) 

0,010273 

0,010489 

0,010381 

 

0,015771 

0,014755 

0,015263 

 

 

SIH 

Erkek (n=15) 

Dişi (n=15) 

Genel (n=30) 

0,0618001 

0,072339 

0,0670695 

 

0,0868546 

0,0771063 

0,0819805 

 

 

TVH: Tüm ventriculus hacmi; VDH: Ventriculus dexter hacmi; VSH: Ventriculus sinister hacmi; VDDH: 

Ventriculus dexter duvar hacmi; VSDH: Ventriculus sinister duvar hacmi; SIH: Septum interventriculare 

hacmi 
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TARTIŞMA  (BÖLÜM 5) 

Bu çalışma yerli ırklarımızdan olan Kıvırcık koyunu ve Kıl keçisi kalpleri 

üzerinde yapılmıştır. 

Kalp ağırlığının; küçük ruminantlarda genel olarak 220-240 gr arasında değiştiği 

(23), yerli ırklarımızda ise kalp ağırlığının Karaman koyununda 120-130 gr, Tiftik 

keçisinde 70-120 gr olduğu (16) bildirilmiştir. Mandarim de Lacerda ve arkadaşlarının 

(39) fareler üzerinde yaptığı araştırmanın sonucuna göre kalp ağırlığı artışının fetüsten 

yeni doğana doğru  % 2,2 lik bir artış gösterdiğini hesaplamıştır. Miyositlerin 

volümünün dolayısıyla myocard volümünün embriyodan- neonatale doğru bir artış 

(%80-%94) gösterdiği de belirtilmiştir (39). 

Yürütülen bu çalışmada ise ortalama 8 ay- 1 yaş arasındaki koyun ve keçilerde 

kalp ağırlığı erkek Kıvırcık koyunlarında ortalama 142,34 ± 17,903 gr dişilerde    

131,38 ± 17,8 gr olarak ölçüldü. Bu farkın istatistiki açıdan önemli olmadığı gözlendi. 

Kıl keçilerinde kalp ağırlığının erkeklerde ortalama 101,61 ± 17,15 gr, dişilerde ise 110 

± 20,37 gr olduğu, bu farklılığın erkek ve dişiler arasında istatistiki bakımdan önemli 

olmadığı gözlendi. 

Bu sonuçlara göre yerli koyun ve keçi ırklarımızda kalp ağırlığının düşüklüğü 

dikkat çekerken, kalp ağırlığı ile ölçülen tüm parametreler arasında erkek Kıvırcık 

koyunlarında diğerlerine göre istatistiksel açıdan % 71,43 , dişilerde %28,51 oranında 

bir ilişki gözlendi. 

Kalp ağırlığı ile tüm ventriculus hacmi arasında Kıvırcık koyunlarında sadece 

erkeklerde p<0,001 düzeyinde bir korrelasyon görülürken, Kıl keçilerinde hem 

erkeklerde (p<0,01) hem de dişilerde (p<0,001) pozitif bir ilişki saptandı. Ventriculus 

dexter duvar hacmi ile kalp ağırlığı arasında ise Kıvırcık koyunlarında erkeklerde 

p<0,05 , dişilerde p<0,01 düzeyinde olan korrelasyonun ventriculus sinister duvar hacmi 

ile sadece erkeklerde (p<0,001) önemli olduğu görüldü. Kıl keçilerinde ise erkek ve 

dişilerde kalp ağırlığı ile hem ventriculus dexter duvar hacmi arasında (p<0,05) hem de 

ventriculus sinister duvar hacmi arasında (p<0,001) istatistiki öneme sahip pozitif bir 

korrelasyon gözlenmiştir. Kıl keçilerinde kalp ağırlığı ile ventriculus dexter boşluk 

hacmi arasında erkeklerde (p<0,01), kalp ağırlığı ile ventriculus sinister hacmi 
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arasındaki ilişki yine erkeklerde (p<0,05) önemli bulunmuştur. Kalp ağırlığı ile septum 

interventriculare hacmi arasındaki ilişki erkek Kıvırcık koyunlarında p<0,01 düzeyinde 

önemli bulunurken Kıl keçilerinde bu değer için hem erkeklerde (p<0,01) hem de 

dişilerde (p<0,001) yüksek korrelasyonlar saptanmıştır. 

Vücut ağırlığına göre bir kıyaslama yapıldığında ise canlı ağırlığının                 

% 0,45 - % 0,50’ini kalbin oluşturduğu (23) bildirilirken Lee ve arkadaşları (33) kalp 

ağırlığının vücut ağırlığı ile arasındaki oranın yeni doğanlarda yetişkinlere göre daha 

büyük olduğunu hesaplamışlardır. Köpeklerde ise HW/ BW  (kalp ağırlığı/vücut 

ağırlığı) oranının 2 kat büyük olduğu bildirilmiştir (33). Bu çalışmada mezbaha 

şartlarında hayvanların canlı ağırlıklarının alınması mümkün olamamıştır. Karkas 

ağırlığı alınan hayvanlarda; Kıvırcık koyunlarında erkeklerde ortalama karkas 

ağırlığının  %0,76’sını dişilerde ise % 0,78’ni kalbin oluşturduğu, Kıl  keçilerin de ise 

bu oranın erkeklerde %0,78, dişilerde %0,91’ini oluşturduğu görülmüştür. Karkas 

ağırlığı ve kalp ağırlığı arasında erkek Kıvırcık koyunlarında p<0,05 düzeyinde, erkek 

Kıl keçilerinde p<0,001, dişi Kıl keçilerinde ise p<0,01 düzeyinde yüksek bir 

korrelasyon görüldü. Dişi Kıvırcık koyunlarında ise bu değerlerin istatistiki açıdan 

önemli olmadığı gözlenmiştir. Bunun nedeninin örneklerin az olması ve hayvanların 

beslenme şekillerinin farklı olmasından kaynaklandığını düşünülmektedir. Karkas 

ağırlığı ile tüm ventricul ağırlığı erkek Kıvırcık koyunlarında p<0,01 düzeyinde önemli, 

karkas ağırlığı ile tüm ventriculus hacmi arasında dişi Kıvırcık koyunlarında p<0,05 

düzeyinde önemli olan ilişkinin erkek Kıl keçilerinde önemsiz olduğu gözlendi. Karkas 

ağırlığı ile ventriculus sinister duvar hacmi arasında hem erkek (p<0,05) hem dişi 

(p<0,001) Kıvırcık koyunlarında yüksek korrelasyon olduğu saptanırken dişi Kıl 

keçilerinde hem ventriculus sinister (p<0,05) hem de ventriculus dexter (p<0,01) duvar 

hacmi ile karkas ağırlığı arasında pozitif korrelasyon olduğu görülmüştür.  

Kalbin, özellikle sağ veya sol ventricullerin normal volümünün bilinmesinin    

birçok kalp ve damar hastalığının tanısına yardımcı olmasının yanında (4, 26, 29) 

akciğer gibi farklı organlardaki hastalıkların kalp ventriculusları üzerindeki etkilerini de 

(44) ortaya koyması bakımından önemlidir. Kalp ventriculuslarının volüm 

değerlendirilmesinde en doğru sonucu verebilecek yöntemi oluşturmak için hem 

hayvanlar hem de insanlar üzerinde bir çok metodlar denenmiştir. Çoğunlukla sağ ve sol 

ventricul’un boşluk volümünü ölçmeye yönelik çalışmalarda MR görüntüleri, 

anjiokardiografi, 2D- ekokardiografi, 3D- ekokardiografi, CT gibi bilinen metodlar 
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kullanılmıştır (1, 10, 27, 35, 36, 38, 47, 53, 58). Ventricüllerin volümünü 

değerlendirmek için kullanılan metodlarda stereolojik yöntemlerin sayıca azlığı dikkat 

çekerken bu çalışmaların genelde hücresel incelemelere dayandırıldığı ve stereolojinin 

son dönemlerde önem kazandığı görülmektedir (2, 3, 9, 31, 39). 

Biz de çalışmamızda araştırmacıların üzerinde önemle durdukları ventricul 

hacim değerlendirilmesinde stereolojik yöntemlerden olan Cavalieri prensibini 

kullandık ve bu yöntemi mezbahadan alınan koyun ve keçi kalpleri üzerine doğrudan     

makro olarak  uygulamaya çalıştık. 

Araştırmacıların ventricul hacmini hesaplamaya yönelirken, daha çok hacmi 

etkileyen faktörleri baz aldıkları dikkati çekmiştir. Yaşın myocardium üzerine etkilerini 

inceleyen Aguila ve arkadaşları (3) stereolojik yöntemleri kullanarak yaptıkları 

değerlendirmede yaş ilerledikçe myocit hacminin azaldığını belirtirken, Bürel ve 

arkadaşları büyüme hormonu verilen sıçan kalpleri üzerinde uygulanan stereolojik 

yöntemlerin sonucunda bu hormonun myocardium hacminde fark edilir bir artış 

sağladığını belirtmişlerdir (11). Hipertansiyona bağlı olarak ventriculus sinisterde 

şekillenen hipertrofinin ilaçla tedavi sonrasında gençlerde tamamen gerilediği halde 

yaşlılarda hypertrofinin tam olarak ortadan kalkmadığı bildirilmiştir ( 20).  

Araştırmamızda mezbahadan alınan sağlıklı koyun ve keçi kalplerinin 

ventricullerine ait parametreler ölçüldü ve rakamsal verilerin değerlendirilmesi yapıldı. 

Çalışmada kullanılan materyaller üzerinde kalp hacmini etkileyebilecek herhangi bir 

deneme yapmadan ventriculler stereolojik yöntemlerle doğrudan makroskobik olarak 

ölçüldü. Ancak bazı organlara ait doku parçalarının içinde muhafaza edildiği tespit 

solüsyonlarının etkisiyle %5- %15 oranında hacim küçülmesine maruz kaldıkları 

bildirilmesine rağmen (43, 64) materyallerimiz mezbahadan elde edildikten sonra 

bozulmalarını engellemek amacıyla inceleme anına kadar tespit solüsyonu içinde 

saklanmışlardır. Taze kadavra kullanmak mümkün olamamıştır. Bu nedenle tespit 

solusyonunun kalp ventrikülleri üzerinde ne miktarda hacim küçülmesine neden olduğu 

değerlendirilememiştir.  

Büyüme hormonu enjekte edilen ratlarda ventriculus sinisterin fresh ağırlığında 

% 58’lik bir artış gözlendiği bildirilmiştir (11). Sonuç olarak % 10’luk formaldehit 

solusyonu içinde muhafaza edilen bu materyaller üzerinden tüm parametrelerin 

ölçümleri yapıldı. Ölçümünü yaptığımız ventriculus ağırlıkları erkek Kıvırcık 

koyunlarda ortalama  105,45 ± 14,644gr , dişi koyunlarda 96,96 ±13,941 gr ; Kıl 
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keçilerinde erkeklerde ortalama 68 ± 12,558 gr ve dişilerde  75,77 ± 15,140 gr olarak 

hesaplandı. 

 Kıvırcık koyunlarında ventriculus ağırlığı ve ventriculus sinister duvar hacmi 

arasındaki ilişkinin erkeklerde önem arz ettiği (p<0,001) görüldü. 

 Kıl keçilerinde ise ventriculus ağırlığı ile ventriculus dexter ve sinister hacimleri 

arasında erkeklerde (p<0,01) yüksek pozitif korrelasyon gözlenirken bu hayvanlarda 

ventriculus ağırlıkları ile ventriculus dexter duvar hacmi arasında dişilerde (p<0,001) 

daha yüksek bir ilişki gözlendi (erkeklerde p<0,05). Ventriculus sinister duvar hacmi ile 

ventriculus ağırlığı kıyaslandığında erkek Kıl keçilerinde p<0,01, dişi Kıl keçilerinde 

p<0,001 düzeylerinde bağlantı ortaya çıkarıldı. 

 Ventriculus ağırlığı ile septum interventriculare hacmi arasında erkek Kıvırcık 

koyunlarında p<0,01 düzeyinde pozitif bir korrelasyon saptanırken, Kıl keçisinde erkek 

ve dişi bireylerde bir korrelasyon saptanamadı. 

 Tüm ventriculus hacmi Kıvırcık koyunlarında erkeklerde ortalama                

78,92 ± 9,921 cm3, dişilerde 76,19 ± 10,649 cm3 olarak hesaplanırken Kıl keçilerinde 

erkeklerde ortalama 43,83 ± 8,299 dişilerde 48,84 ± 9,154 cm3 olarak ölçüldü.  

 Kıvırcık koyunlarında dişilerde tüm ventriculus hacmi ile ventriculus dexter 

hacmi arasında p< 0,001 düzeyinde önemli bir ilişki saptanırken yine ventriculus 

sinister ile arasında sadece dişi koyunlarda p<0,001 düzeyinde pozitif bir bağlantı 

olduğu saptanmıştır. 

 Kıl keçilerinde de tüm ventriculus hacmi ile ventriculus dexter hacmi arasında 

erkeklerde p<0,01 düzeyinde, ventriculus sinister hacmiyle p<0,05 düzeyinde bir 

korrelasyon söz konusudur. 

 Kıvırcık koyunlarında tüm ventriculus hacmi ve ventriculus dexter duvar hacmi 

arasında erkeklerde (p<0,001) saptanan ilişki dişi koyunlarda ve Kıl keçilerinde 

gözlenememiştir. 

 Tüm ventricul hacmi ve septum interventriculare hacmi arasında erkek ve dişi 

Kıvırcık koyunlarında belirlenen (erkeklerde p<0,001, dişilerde p<0,01) pozitif bir 

korrelasyonu Kıl keçilerinde tespit edemedik.    

Koch ve arkadaşları (32) domuz kalpleri üzerinde yaptıkları çalışmada sağ 

ventricul boşluğunun hacmini ortalama 44,38 ml olarak hesaplarken, Wei Cui ve 

arkadaşları (14) insanlarda sağ ventricul hacmini kalp castları üzerinden ölçtüklerinde  

64,23 ± 24,5 ml, farklı yöntem (Simpson’un Yarım Daire Metodu) ile hesaplayarak 
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ölçtüklerinde hesaplanan hacmi 53,18 ± 26,22 ml olarak kaydederken, Ringertz ve 

arkadaşları (49) insan kalp castlarında Arşimet prensibi ve CT ile sağ ventricül boşluk 

hacmini ölçtüklerinde, Arşimet prensibi sonuçlarına göre bu boşluğun hacminin 62 cc-

188 cc arasında varyasyon gösterdiğini bildirmişlerdir. Heusch ve arkadaşları (27). üç 

farklı yöntem ile elde edilen ve hesaplanan değerleri gerçek kalp castı üzerinden 

Arşimet prensibi ile ölçtükleri gerçek değerler ile  karşılaştırdıklarında gerçek ölçümlere 

en yakın sonuçları MRI’ın verdiğini, sağ ventricul için sistematik hatanın 1,9 ± 3,3 / 0,5 

± 1,1 ml olduğu ve bunun istatistiksel bakımdan  düşük düzeyde bulunduğu 

bildirilmiştir (27). 3D-ekokardiyografi sistemi ile ventriculus dexter hacminin gerçek 

ölçümden daha az hesaplandığını (% 9,3 ± 6,3 / 4,3 ± 3,4 ml) da bildirmişlerdir (27). 

Bizim araştırmamızda her iki türde doğrudan kalp üzerinde yapılan ölçümlerde 

ventriculus dexterin hacminin Kıvırcık koyunlarında erkeklerde ortalama 5,02 ± 1,004 

cm3, dişilerde 5,13 ± 2,411 cm3,  Kıl keçilerinde ise erkeklerde ortalama 3,36 ± 1,512 

cm3,  dişilerde 4,10 ± 1,807 cm3 olduğu hesaplanmıştır. 

Kıvırcık koyunlarından ventriculus dexter hacmi ile ventriculus sinister hacmi 

arasında dişilerde pozitif (p<0,001) korrelasyon görülürken hem erkeklerde hem de Kıl 

keçisinde bu ilişki gözlenemedi. 

Ventriculus dexter duvar hacmi ile ventriculus sinister duvar hacmini birçok 

hayvanda kıyaslayan Lee ve arkadaşları (1975) en belirgin farkın yeni doğan rat ve 

köpek ile ergin rat ve köpekler arasında olduğunu tespit ederken yeni doğan ratlarda bu 

oranın RVF/LVF %55, yeni doğan köpeklerde ise RVF/LVF %100’e yakın olduğunu 

bildirmiştir (33) 

Bu araştırmada yapılan ölçümlerin sonucuna göre ise ventriculus dexter duvar 

hacmi Kıvırcık koyunlarında, erkeklerde ortalama 16,87 ± 2,803 cm3, dişilerde       

17,23 ± 3,925 cm3 , Kıl keçilerinde erkeklerde 9,58 ± 2,158 cm3, dişilerde 10,90 ± 2,330 

cm3 olarak belirlendi Bu farklılığın her iki türde de cinsiyet arasında önemli olmadığı 

görüldü. 

Ventriculus dexterin duvar hacminin erkek ve dişi Kıvırcık koyunlarında 

incelenen özelliklerle arasındaki ilişkiler incelendiğinde sadece erkeklerde ventriculus 

dexter duvar hacmi ile ventriculus sinister duvar hacmi ve septum interventriculare 

hacmi arasında pozitif bir korrelasyon gözlenmiştir. 
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 Kıl keçilerinde ise ventriculus dexter duvar hacmi ile ventriculus sinister duvar 

hacimleri arasında hem erkek p<0,001 hem de dişilerde p<0,01 düzeyinde pozitif 

korrelasyonlar gözlendi. 

 Ventriculus sinisterin duvar kalınlığının ruminantlarda yaklaşık 4 cm olduğu ve 

bunun ventriculus dexter duvar kalınlığının yaklaşık 2-2,5 katı kadar olduğu 

belirtilmiştir (19) 

 Ventriculus sinisterin duvar hacmi Kıvırcık koyunlarında erkeklerde ortalama 

37,04 ± 5,426 cm3 , dişilerde 35,43 ± 6,182 cm3; Kıl keçilerinde erkeklerde ortalama 

19,45 ± 3,192 cm3 dişilerde 21,68 ± 4,655 cm3 olduğu tespit edilmiştir. 

 Kıvırcık koyunlarında ventriculus sinister duvar hacminin septum 

interventriculare hacmi ile ilişkisinin erkeklerde p< 0,001 düzeyinde önemli olduğu 

görülürken Kıl keçilerinde bu iki değer arasında hem dişi hem de erkeklerde p<0,001 

düzeyinde önemli bir korrelasyon gözlenmiştir. 

Ventriculus sinister’in duvar hacmi, erkek Kıvırcık koyunlarında ortalama  

37,04 ± 5,426 cm³ olarak belirlenirken, dişi Kıvırcık koyunlarında ise 35,43 ± 6,182 cm³ 

olduğu tespit edildi. Cinsiyetler arasında gözlenen farkın ise istatistiki olarak önem 

taşımadığı gözlendi. 

  Çalışmada ventriculus sinister duvar hacmi, erkek Kıl keçilerinde ortalama 

19,45 ± 3,192 cm³ olarak gözlenirken, dişi Kıl keçilerinde bunun ortalama              

21,68 ± 4,655 cm³ olduğu belirlendi. Hem dişi hem de erkek bireylerin ortalama 

değerleri arasındaki farkın ise istatistiki olarak önem taşımadığı görüldü. 

Ventriculus sinister’in duvar hacminin hem dişi hem de erkek Kıvırcık 

koyunlarında incelenen özelliklerle arasındaki korrelasyon analizi yapıldığında; septum 

interventriculare hacmi ile arasındaki ilişkinin erkek koyunlarda p<0,001 düzeyinde 

önemli olduğu gözlenirken, bunun dişilerde önem taşımadığı belirlendi.  

Ventriculus sinister’in duvar hacmi ile septum interventriculare hacmi arasında 

hem dişi hemde erkek Kıl keçilerinde p<0.001 düzeyinde önem taşıyan bir ilişki 

saptandı. 

Domuz kalpleri üzerinde yapılan çalışmaya göre sol ventricül boşluğunun 

hacminin 43,63 ml (32) olduğu bildirilirken, Yagi ve arkadaşları (66) sol ventricul 

boşluğunun alanını ölçmede ACT (Automated Contour Tracking) metodu ve Manual 

Tracing Metodunu karşılaştırmışlar; ACT metodunun sol ventriculer boşluk alanını az 

miktarda eksik değerlendirmesine rağmen sistol ve diastol sonu alanları hesaplandığında 



 52 

ACT ve Manual Metod arasında önemli pozitif korrelasyonların olduğunu da 

belirtmişlerdir (ACT: r = 0,99 ; Manual: r = 0,99 ). 

Heusch ve arkadaşları (27) domuz kalplerinde ventriculus sinister hacmini 

hesaplamak için kullandıkları üç farklı yöntemi gerçek ölçümlerle (domuz kalp castları) 

karşılaştırdıklarında en düşük hatayı MRI’ın verdiğini ventriculus sinister için bu hata 

2,9 ± 0,5 / 1,5 ± 1,9 ml iken 3D- ekokardiografide ise bu hata  % 4,8 ± 9,9 / 2.0 ± 0,4 ml 

olmuştur. Bu araştırmacılar ne sağ ne de sol ventricul için absolut ve relatif hata ve 

ventricüler hacim arasında önemli bir korrelasyon bulunmadığını da belirtmişlerdir.      

Stereolojik metotlarda HK tahmini gridlerdeki çalışma için uygun olan nokta 

yoğunluğuna karar vermede etkindir. Bir çalışmada % 10 ’dan daha düşük HK kabul 

edilebilir bir orandır (25, 55, 56). Bu çalışmada kalp ventriküllerinin HK değerlerinin 

ortalama değerleri erkek koyunlarda 0,03 dişi koyunlarda 0,04 ; erkek keçilerde 0,05 

dişi keçilerde 0,05 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla yapılan çalışmada kullanılan kesit 

sayısı ve noktalı alan ölçüm cetvelinin nokta sıklığının yeterli olduğu sonucuna 

varılarak; çalışmanın güvenilirliği ortaya konulmuştur. 

Kıvırcık koyunlarında ventriculus sinister hacmi erkeklerde ortalama             

5,95 ± 1,124 cm3, dişilerde 5,13 ± 1,495 cm3 tür. Kıl keçilerinde erkeklerde ortalama 

3,05 ± 1,133 cm3 dişilerde 2,75 ± 1,087 cm3 olarak hesaplandı. Ventriculus sinister 

hacmi ile incelenen özellikler arasında erkek koyunlarda dişilere göre daha yüksek 

oranda önem taşıyan ilişkiler gözlendi (erkeklerde %62,5, dişilerde %12,5).Ventriculus 

sinister hacmi ve ventriculus sinister duvar hacmi arasında dişi Kıvırcık koyunlarında 

p<0,01 düzeyinde yüksek bir korrelasyon gözlenirken septum interventriculare ile 

arasındaki ilişki p<0,05 düzeyinde önemli bulunmuştur. 

Regresyon katsayısı; ölçümü yapılan bölümlerden birinde meydana gelen 1 

birimlik artışa karşılık, bununla ilişkili diğer karakterde meydana gelen ortalama artış 

miktarını gösteren değerdir (Belirleyicilik düzeyi : R2 ) (22). 

 Heusch ve arkadaşları ölçüm yapılarak elde edilen ve gerçek ventricüler hacim 

arasındaki korrelasyonda sağ ventricül boşluğunun belirleyicilik düzeyini (regresyon 

katsayısını) R2 = 0,93 olarak hesaplarken sol ventricül boşluğu için R2 = 0,96 olarak 

hesaplamışlardır. En büyük regresyon sapmalarının anjiocardiyografik volümetride 

(LV: r2 = 0,98 fark 14,4 ± % 9,2 ) özellikle sağ ventricülde görüldüğü ve rakamsal 

olarak değerinin ( RV: r2 =0,82 fark 57,9 ± % 40,1) olduğu bildirildi (27). 
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 Bu araştırma da her iki türde de tüm parametrelerin regresyon analizi 

yapıldığında; tüm ventriculusların hacminin tahmin edilmesinde koyunlarda en yüksek 

belirleyicilik düzeyi (regresyon katsayısı) ventriculus sinisterin duvar hacminden 

yararlanılarak oluşturulan regresyon katsayısı R2= % 77,6, p<0,001; keçilerde ise tüm 

ventriculusların hacminin tahmin edilmesinde en yüksek belirleyicilik düzeyi 

(regresyon katsayısı) septum interventriculareden yararlanılarak elde edilmiştir ( R2 = % 

93,2,  p<0,05). 

 Septum interventriculare’nin hacim tahmininde ise keçilerde ventriculus 

dexterin duvar hacminden yararlanılabileceği görülmüş ve regresyon katsayısının 

(belirleyicilik düzeyinin) ( R2 = % 82,3, p<0,05) yüksekliği dikkat çekmiştir. 

 Keçilerde yine ventriculus sinister duvar hacminin belirlenmesinde istatistiki 

açıdan en yüksek regresyon katsayısı (R2) ventriculus dexterin duvar hacmi ile ilişkili 

olarak görülmüştür ( R2 = % 60,4  , p<0,01). 

 İstatistiki değerlendirme sonucu iki türe ait sonuçlar karşılaştırıldığında türler 

arasında önem taşıyan veriler aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

İncelenen özelliklerin cinsiyet farkı gözetilmeksizin tür karşılaştırması 

yapıldığında ortalama değerleri arasında p<0.01 ile p<0.001 düzeylerinde değişen 

öneme sahip farklar tespit edildi. Koyun ve keçilerin ortalama değerlerine bakıldığında, 

koyunların keçilere göre daha yüksek verilere sahip olduğu görüldü. 

Koyun ve keçilerin cinsiyet farklarına göre ortalama değerleri 

karşılaştırıldığında, yine ortalama değerler arasında p<0.01 ile p<0.001 düzeylerinde 

değişen öneme sahip farklar tespit edildi. Hem erkek hem de dişi bireylerin 

karşılaştırılmasında koyunlardan elde edilen verilerin keçilere göre daha yüksek olduğu 

tespit edildi. Erkek koyun ve keçilerin ortalama değerlerinin tümü arasında istatistiki 

olarak önemli farklar bulunurken, dişi koyun ve keçiler arasında sadece ventriculus 

dexter’in hacmi arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olmadığı gözlendi. 

Birçok araştırmacı ventricul hacmini değerlendirmede kullandıkları yöntemin ve 

ölçüm değerlerinin doğruluğunu teyit edebilmek için doğrudan kalp üzerinde yapılan 

gerçek ölçüm değerlerine ihtiyaç duymuşlardır. Bunun için ya Arşimet prensibi (18, 36, 

49) veya doğrudan araştırmada kullanılan kalplerin birebir castları oluşturularak (14, 

27) bu kalpler üzerinden gerçek ölçümler elde etmişlerdir. Sonuç olarak sıvı yer 

değiştirme prensibi ile veya kalp castları üzerinde yapılan ölçümlerin en doğru değerler 

olduğunu kabul eden araştırmacılar, bu sonuçları kullandıkları diğer yöntem sonuçları 
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ile karşılaştırdıklarında, gerçek hacim ölçümlerine en yakın değerleri MR görüntülerinin 

verdiğini belirtmişlerdir (14, 26, 27, 53). 

 Farklı yöntemleri karşılaştırma fırsatı bulamadık ancak mevcut imkanlarla her 

iki türe ait ventriculleri değerlendirerek bilimsel veriler ortaya koymaya çalıştık. 

 Araştırmamızda kullandığımız literatürlere dayanarak söyleyebiliriz ki teknik 

açıdan her ne kadar çok geliştirilmiş cihaz, alet ve yöntemler kullanılmış olsa da kalp 

volümü ölçümlerini kıyaslayabilmek ve alınan sonuçların doğruluğunu teyit edebilmek 

için doğrudan kalp üzerinde yapılan ölçüm ve değerlendirmelere her zaman ihtiyaç 

duyulacaktır. Bu nedenle çalışmamızda koyun ve keçi kadavra kalpleri üzerinde 

stereolojik yöntemleri kullanarak yapılan doğrudan ölçümlerin bu noktada ihtiyaca bir 

ölçüde cevap verebileceğini düşünerek farklı bir yol izledik.  

 Literatürler göstermiştir ki bu hacim ölçümü yöntemlerinin doğruluğunu 

ispatlayabilmek, geçerliliğini kabul ettirebilmek için bunun mutlaka doğrudan kalp 

üzerinde yapılan ölçümlerle karşılaştırılması gereklidir. Ancak inceleyebildiğimiz tüm 

literatürlerde ya sadece sağ ya da sadece sol ventricül boşluğu ele alınmış, çalışmamızda 

olduğu gibi ventricüllerle ilgili tüm parametreleri aynı çalışmada inceleyen bir kaynağa 

rastlanamamıştır. Dolayısıyla çalışmamız çoğu kez literatürlerle aynı noktada 

kesişmediği için tartışma bölümünde literatürleri her zaman temel bilgi olarak alamadık.  

Bizim kadavra üzerinde yapmaya çalıştığımız bu çalışmalar canlı hayvan üzerinde MR 

ve CT ile yapılabilirse karşılaştırma imkanı doğacağı gibi deneysel çalışmalar için iyi 

bir kaynak oluşturacağı düşüncesindeyiz. 

  Araştırmamızda Kıvırcık koyunu (erkek-dişi) ve Kıl keçisi (erkek-dişi) 

kadavralarından alınan kalplerde ventricullerin, ventricul boşluklarının, septum 

interventriculare ve ventricullerin yan duvarları ile tüm ventricullerinin hacmini 

hesaplayıp aralarındaki ilişkileri tespit edebilmek için Cavalieri Prensibini kullandık. 

Tıbbi çevrelerde çok daha gelişmiş teknoloji kullanılarak yapılan stereolojik çalışmalara 

rağmen ülkemize ait olan bu iki ırkın kalp özelliklerini önce makro olarak 

değerlendirerek sağlıklı hayvanlarda doğrudan yapılan kalp kesitlerinin hacimlerini 

hesapladık. Böylece bu ölçümlerin koyun ve keçiler üzerinde yapılabilecek deneysel 

veya tedaviye yönelik çalışmalarda şüphesiz temel değerler olarak gösterilmesini 

amaçladık. Ayrıca bu değerlerin bilinmesinin kalpte oluşacak hastalıkların ve patolojik 

değişimlerin teşhisinde ve kullanılan bazı ilaçların kalp üzerine etkisini ortaya 

koymakta da yararlı olacağı kanısındayız. 
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