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Bu konud,a (Lit. 2) hariç temin edebildiğimiz bütün literatürler-Cı), (3),
(4), (5), (6), (7), {8), (8), (9), diğer bahislerde olduğu gibi burada da yalnız
Equus caballus (at) ile ilgili bilgiler vermişler fakat Equus asinus (eşek) a dair
herhangi bir açıklama da bulunmamışlardır ..

Her nekadar Equus asinus tek tırnaklı gurubunda dahil ve ata pek çok
benzeyen bir yaratık isede, .bu iki türün arasında muhakkaki bazı ayrımlar
vardır. Bu yönden yapılmış olan araştırmaların sayısı yok denecek kadar
azdır. İşte biz, tamamiyle aydınlığa ulaşmamış olan bu konunun azda olsa
bir parçasını açıklamak ve onun göstermiş olduğu maksimum ve minimum
varyasyonları ortaya koymak amacı ile bu çalışmamızı yayınlamağı uygun
bulduk.

Kürsümüzde tek tırnaklı kadavrası olarak genellikle Equus asınus kul-
lanıldığından, öğrenci diseksiyonlarında bu konu ile çok sık karşılaşılmak-
tadır. Burada konumuz olan materyalde gene öğrenci diseksiyonlarında kul-
lanılan kadavralardan alınmıştır. Bunlardan bir tanesi mevcut oluşumun en
fazla gelişmiş olanını, diğeri ise en az gelişmiş olanını belirtmesi yani iki
ekstremin temsilcileri olmaları bakımından önem taşımakta ve variasyon
derecelerinin nerelere uzanabileceği hakkında bir fikir vermektedirler.

Plica urogenitalis (Şekil: ı ve 2: \ ) bu türde de gayet mükemmel bir
şekilde gelişmiştir. Bunun içerisinde embriyodaki Müller kanalının distal
ucunun kalıntısı sayılan (ı), (3), (5), (6), (7), (8), (9) ve yeni ve bizcede çok
uygun olan terimi ile Uterovagina masculina (7) yer almıştır (Şekil: ı ve 2 :2)

(Şekil: ı: 2) de görülen oluşum uterovagina masculina'nın en fazla ge-
lişmiş olanını, (Şekil: 2: 2) de görülen ise en az gelişmiş olanını, göster-
mektedir.

Birincisinde, i2 cm. kadar bir bir uzunluk ile 0.5 cm. kadar bir geniş-
lik gösteren organ, içi dolu uzun bir tulumu andırır. Sağa' doğru eğik bir
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Uterovagina maseulina

Şekil i - Dir eşek kadavrasında çok iyi gelişmiş bir Ulera vagina masculina. Sağ bacak
ve sağ os coxa çıkarılmış. 1. Plica urogenitalis, 2. Uterovagina, 3. Vesicula seminalis sinis-
ter (dextcr kesilip çıkarılmış), 4. Ampulla ductus deferenıis dextcr, 5. Gl. prostatica-Lohus
dexter, 5'. Gl. prostatica-Lobus sinisıcr, 6 - Glandula bulbourcthralis. 7 - Anus.

Şekil 2- Bir eşek kadavrasında çok az gelişmiş bir utero vagina masculina. Sağ bacak
ve sağ os eoxa çıkarımış. I. Plica urogenitalis, 2. Utcrovagina masculina, 3 Vcsicula scminalis
4. Ampulla ductus deferentis, 5. Glandula prostatica, 6-Glandula bulbourctbralis, 7 Anus.
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durumdadıL (ranial ucu torba şeklinde iki lop halini almakla beraber, bun-
lardan sağda olanı daha uzundur ve aşağı yukarı düzbir silindir manzarasın-
dadır. Halbuki soldaki daha kısa boyludur ve sağdakinden daha geniştiL Şekli
yuvarlakça bir torlıayı andırır (Şekil: i ve 2: 2). (audal ucu ampulla ductus
deferentislerin bitim yerine yaklaştığında hafifçe sola doğr~ bir büklüm
yaptıktan sonra her iki ampulla ductus deferentis arasında, craniodorsal is-
tikametten girer ve gözden kayboluL Ancak ampulla'lar birbirinden ay-
rıldıkta ve subgros bir diseksiyon yapıldığında uterovagina masculina'İ1ın
bir merciiyen basamağı şeklinde, öı:ıcc dorsal sonra ventral iki kıvrim yap-
tıktan sonra ampulla ductus dcferentislerin daralarak ince birer kanal haline
geçtikleri noktada çatallaşıL Bu kollardan herbiri; vesicula semin.alislerin
ductus excretorius'ları ile birleşerek son bulur.

Organın içerisinde koyu kıvamda, koyu sarı renkli bir sıvı bulunur. Ne
lopların içerisinde ve nede esas gövde kısmının içerisinde herhangi .bir
bölme, boğumlanma veya mucosa dürümü tesbit edilel;ıilmiştir.

İkincisinde ise organ (Şekil: 2: ı), plica urogenitalis'in (Şeli~: ı :i) içe-
risinde, sağa doğru kaymış ince bir çizgicik halinde kalmıştır.

Bu anatomik prearadar halihazırda ekshibisyon materyali olarak kürsü
organ müzesinde muhafaza edilmektedir.

Bu çalışmamıza yakın olarak CIjt. 8) organın cranial ucunun iki loplu
olduğundan' bahsetmekte isede bunlar hakkında detaylı bilgi vermemekte-
dir. (I;-it. 6 ve 8 ) durumu daha teferruatı ileaçıklayarak nisbeten bizimkine
uygun sonuçlar ortaya koymuşlardır. Diğer literatürler ise sadece örgandan
bahsetmişler derinine inmemişlerdir. Fakat yukarıda bahsi geçen bütün li-
teratürler hep Equus caballus'dan söz etmişler, Equus asinus hakkında bilgi
vermemişlerdir. Ancak (Lit. ı) eşeklerde bu organın var olduğunu bildirmiş
ve 'fakat onun hakkında detaylı bilgi vermediği gibi ..variasyoiı derecelerin-
den hiç bahsetmemiştir.

Öze t

Diseksiyon kadavrası olarak- kullanılan eşeklerde tesbit edilen biri çok
~yı gelişmiş, diğeri çok az gelişmiş iki adet uterovagina masculina olayı in-
celenmiştir.

Summary

The Cases of Uterovagina Masculina Have Been Observed in the
Twö Donkey Kadavers.

A very well' develop~d and a very poor -'.developed utarovaginae mas-
culinea cases have been ob;erved in two donkeys used as dissection cada-
vers.
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Uterovagina masculina
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