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Sığır Fötuslannda Foramen Ovalenin Makro-Anatomisi 
SamiÖZCAN 

Kafkas üniversitesi. Veteriner Fakültesi, Anaıomi Anabilim Dalı - KARS 

()ZET 

lkibuçuk-iiç aylık fot~larda atrium sinistrum tarafında forarnen ovale'nin çevresinde endokard'm yaptığı wl şeklinde bir 
ko.pakçık (valvula foraminis ova/is) olduğu gözlendi. Doğumdan 5-6 gün sonra ölen fötuslarda bu kapakçığın serbest kenar/an bir 
taraftan birbin'ne örgü örel' gibi bağlanırken diğer taraftan da yine bu kenar/ardan atrium duvanna m. transversus benzeri 
uzantılamı gittiği görüldü. Doğumdan 10 gün s'onra ise bu uzanıılann tamamen kalın/aşıp "v" harfi şeklinde atrium duvanna 
kaynaştığı, .. V" nin ortasında ise iki atrium arasında geçiş sağlayan çok küçük de olsa bir açık/ığın olduğu. 20·25 gün sonra iki 
atrium arasındiJk(deliğin tanuvnen krıpandığı, atrium s;ni.rtrumdıln balaldığında ise va/vulaforaminis ova/is'in kaynaştığı bölgenin 
bir scapjsation göriintiisii veriliği sap/andı. Doğwttdan 2-3 gün sonralci folILSlarda ise atriwn sinistrum'dan bakişta valvula 
foraminis ovalis'in ağız kumı. atrium dutrum'a dönük bir weyi andırdığı gözlendi. 

A.1I4Iıtar Kılimıkr: Foramen Ova/e, sığır fo/ILSu. Ana/omi 

Mııcro-A.tuJlomy of Fol'tJIMn ovtıh in BO'l1ine Foetuses 
SUMMAlIY 

In 2.5-3 monıhs-oldfeatus. it ıhere was ava/ve (va1vulaforaminis ova/is) was observed that in the direction of atrium sinisınun 
as net form. which was fonned by endocardiı.un, around the foramen ova1l. In feaıus, which wue diıd 5-6 days laıet. after the birth, 
the free edges of ıhe "va/vıda foramilis ova/is" from one side while uniting each other as Icnitting, from oıher side ıhere wue 
m.ır(J1lSllersus-lih branches again from these edges to atrium walls. Ten days after the birth, these branches were detennined to 
Ihick.erı and lo stick on atrium waII as "V .. form . in addition t~re was a smail hole in the middle of the "V" pfovidding transmission 
between two atriums lt was observed ılwı this hole between two aıriums WQS entirely closed after 20-25 days later. When loolad at 
from' aıriwn sinis/rum, tJ:ıere was a scatrisatiö,,-lih appearence on the region at which valvıda f oraminis ova/is was united. When 
loolad at from atrium sinisınun in 2-3 days-old feaıus, the moıııh part of the va1vıda forominis ovalis looked Ula a pouch direcıed lo 
atrium dextnun. 

Kıy Wo~: Foramen OvaIe, Bov;ne Foe/us, Ana/omy 

<; 
GIRtş 
Foramen ova1e septum interatriorum Uzerinde ostium venae 

cava caudalis yakın1atında atrium dexb'Um ve atrium sinistrum 
anısında ilişkiyi "Alayan · "V"şekilli bir deliktir (2-4). For. 
Ovale'nin sol keiıannda bulunan valvula forarninis ovalis atrium 
dextrum'dan atrium sinistrum'a geçmiş olan kanın tekrar atrium 

. dexb"Wn'a dönmesine engelolur. (2,4). 
Dolumda bu kapak delikli bir kese şekline dönüşür(4) . 

Do~ sonraki 3-S hafta (3) atta S hafta sıAırda 3-4 hafta 
içerisinde for. ovale kapanır (2) ve bu delilin yerini fossa ova1.is 
alır. (2-4). 

Septum atriorum fossa ovalis'in bulunduAn yerde kassel ol
mayıp gayet ince ve dürümlüdür. 

Buıw1aIri va1vula·run · kalınbsı her iki atriuma IÜ' endo
Iwd'ın yüz yüze gelmesindeıı meydana gelmiştiı(2). FOtaI hayat 
boyunca atrium dextrwn'a özellikle veoae cava eaudalis'ten 
dönen kan for. ovaleyi kullanarak atrium sinisttum'a geçebilir. 

Bu durum atrium · dextrum'daki basıocın atrium sinist
rum'dakinden fazla olmasmdan dolayı oluşur. Bu QaslOÇ farkı 
da rota! ak.ei~erlerden atrium sinisb'Um'a olan venôz kan 
akımının diişük düzeyde olmasındandır. 

DoAumdan sonıa akei~erlerden atrium sinisb"Wn'a artmış 
olarak dönen kan inıeratria1 basmeı eşitJer. Bunun sonucunda 
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for. ovale'den kan geçişi engellenir. Çünkü primer interatria1 
septum for. ovaleyi kapatan bir kapak gibi hareket eder (1). 

MATERYAL VE METOT 

Bu araştınnada doAumdan sonra ölen 20-30 günlük 6, 2-10 
günlük. i i , 8-9 aylık 9, 2,5-5 ay arası 4, 5-8 ay arası 6 tane fbtus 
kullanıldı. Föiuslann yaşlan ile ilgili bilgiler Kafkas Oni
yeniıesi Veteriner Fakültesi DoAum K.lini~inden ve hayvan 
sahiplerinden elde edildi.Aynca yaş tayini için Keller fonnU
liinden yararlanılılı. GöA\iS boşluAu açıldıktan SOnnl kalp ba~ı 

. olduju damarlar ile birlikte kesilerek . dışanya alındı . İçlerin
deki kan tamamen temizleninceye kadar yıkandı. For. ovale'nin 
tamamen kapanıp kapanmadı~ını veya iki atrium arasında 

komunikasyon olup olmadı~ını kontrol için sırasıyla kalbin hem 
sa~ hem de 501 yanmma renklendiritmiş sıvı verildi. Daha sonra 
ventriculuslar kesilerek uzaklaşbnldı. Her iki atrium, septum 
iİıteratriale zarar gönneyecek şekilde açıldı ve resim için uygun 
hale getirildi. İsimlendinnelerde 1983 Namina Anatomia Vete
rinaria (6)'dan yararlanılmıştır. 

BULGULAR 
Foramen ova1e'nin ostium venae cava eranialis'in eaudal 

tarafında, venae cava caudalis'in cranio ventral'inde, tuhereulum 
intervenosum'un venae cava eaudalis tarafında caudal'e doğru 



 

 

 

 

yaptığı kavislenmenin ortasında sinus eoronarius'un 4-5 ımn 

dorsocaudal' inde septum interaıriorum'un atrium dextrum'a 
bakan yüzünde yer aldığı tespit edildi. 2,5-3 aylık fötu slarda 
atrium sinisırum tarafında for. ovale'nin çevresinde cndokard'm 
yapırğı lül şek l inde bir kapakçık (valvula foramini s ovali s) 
o lduğu gözlendi. Daha sonraki dönemlerde bu kapakçığın so l 
ventrolateral kenan açık diğer kısımların ise kapalı bir keseyi 
andırdığı ve gelişim tamamlandıkça tül şeklindeki valvula fo ra
minis ovalis'in serbest kenarlarının atrium sini strum'a doğnı 

uzadığ ı aynı zamanda kalın laştığı gözlendi (Şekil i -b, 3-a). 
Kesenin ağız kı smının atrium dextrum tarafında venae eava 
eaudalis. sinus eoronarius ve ıuberculum inlervenosum arasmda 
ve oval şekilde olduğu görüldü (Şekil 2). Kesenin dip k ı smiilm 

ise septum inıeratria le' nin atrium sini sırum 'a bakan yüzünde 
olduğu , euspis sepıali s'in dersaline ve m. peetinaıiler'e yapış l1ğ l 
gözlendi (Şekil 4). Doğumdan 5-6 gün sonra ölen roıuslarda 

kapanmanın hızla oluştuğu dönemde atriumlar arsmdaki geçiş i 

sağlayan foramen ova le 'nin eırafmdaki kapakçığm serbest 
kenarları bir taraftan birbirlerine örgü örcr gibi bağlanırken, 

diger taraftan da yine bu kenarlardan atrium duvarına lll . 

transversus benzeri uzanlılar giımektedir (Şekil 1,3-b). 
Doğumdan ıo gün sonra ise bu uzantıların tamamen kalmlaşıp 

"V" harfi şeklinde atrium duvarına kaynaştığı , "V" nin ortasında 
ise iki atrium arasında geç i şi sağlayan çok küçük de olsa bir 
açıklığın var olduğu görüldü (Şekil 4). Aync:! atrium 
sirıisırum'dan bak ıldığında kese veya kapakçık görüntüsünün 
tamamen kaybolduğu dikkati çekti. 

Doğumdan 20-25 gün sonra iki atrium arasınduki deli ği n 
tamamen kapandığı , atrium dextrum'dan bakıldığında for. 
ovale'nin olduğu yerde oval bir çukurluğun oluştuğu . (Şekil 5) 
atrium sinisırum'dan bakıldığında ise kapakçığın(kescnin) kay
naşırğı bölgenin bir seaıri sati on görüntüsü (Şekil 6) verdiği 

c:artandı. 

Şekıl i.a) M.P'!..: tinati b) Val\ula fOL o\ali :.1lI atrium 
sinistrum ıarafındaki serbest kenan 
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Şekıl 2. ") Val I. ula fur. \ \\ :ıli :. atrium b) Tubı: r..: u l uın 

inıervenosum dexırunıdan görünüşü 

Şekıl J. a) Valvul:ı ıor. ı.n .ıll :. ın "'ı.· rtx·~ t kenarlarının b) M. 
Transversus benzeri kese şeklinde örüınıes i ve doğumdan altı 
gün sonra iplikçikler for. ovalenin kapanış ı 

ŞekiI4 . a) M'ı)eetinati b) "V"nin ortasındaki açıklık c) Valvu la 
for. ovalisin "V" harfi teklinde atrium duvarına kaynaşmas ı 
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Şeki l 5. Fossa Qvalis 

Şekil 6. Skaırizasyon görünıüsü 

TARTIŞMA YE SONUÇ 

Foramen ovale'nin. septum imeratriorum üzerinde ostium 
venae eava caudalis yakınlannda kalbin atrium dextnım ve 
sinistrum'u arasındaki ilişkiyi sağlayan "V"şekilli bir delik oldu
ğu (2-4) sol kenarında bulunan valvula foraminis ovalis'in 
atrium sinistrum'a geçmiş olan kanın tekrar atrium dextrum'a 
dönmesine engel olduAu (2,4) ve dogumda bu kapağın delikli 
bir kese şekline dönüştüğü (4) bildirilmektedir. 
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Bulgularımız literatürlerle uyum içerisinde olmasına kar
şılık fota l dönemde atrium dextnım'dan bakıldığında sol tarafta 
bulunan valvu la foraminis ovalis'in atrium sinistrum'dan bakıl
d ığında dorsal ve lateral kısım lannın ters"U H harfi şeklinde ka
pakçıkla çevrili olduğu, sol ventrolateral kUçUk bir bölgenin ise 
açık olduğu bu bölgenin de atrium duvarına dayandığı gözlen
miştir. 

Çalışlar (4)'ın "for. ovale doğumla birlikte delikli bir kese 
şekline dönüşür" ifadesi bizler tarfından da paylaşılmaktadır, 2-
2,5 aylık dönemden 8-8,5 aylık döneme kadar adeta bir tül 
şekl inde olduğu halde 8,5 aylıktan kapanıncaya kadar olan 
dönemde valvula foraminis ovalis'in serbest kenarlannın 

(kesenin dip kısmının) atrium duvarına yapıştlğı ve bir ağ 
şeklinde örüldüğü yani kapanmaya baş ladığı gözlenmiştir. 

Literatürlerde bi ldirilmemesine karşılık kapanmanın henüz 
olduğu dönemde alrium sinistrum'dan bakıldığında delikli 
kesenin (valvula foraminis ovalis'in) dip kısmının atrium duva
nna ve m. pectinatiler'e yapıştığı ve burada bir seaırisaıion gö
rüntüsü olduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak foramen ovale'nin 8-9 aylık süreçte kapan
mayıp doğumdan sonraki 3-4 hafta gibi kısa sürede hatta kö
pekte 48-96 saat içerisinde (5) kapanmasında William (i)'ın 
bildirdiği etkenlerc(Ooğumdan önce aırium dextrum'dJ'ki basın
cın atrium sinistrum'dan fazla olması, dogumdan sonra ise iki 
aırium arasındaki basıncın eşitlenmesi) bağlı o labileceği 
sonucuna varılmıştır. 
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