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Giriş

Özellikle tiftik keçisi ve karaman koyununun kuyruk kaslarının
kar~ıla~tırmalı etüdü üzerinde ne klasik kitaplarda ve ne de evrensel
ara~tırmalarda herhangi bir bilginin mevcut olmayı~ı ve bu iki türün
kuyruklarının farklı görünü~ünden, aralarında bazı ayrımların bulu-
nabileceği düşüncesi ile bu araştırma yapılmıştır.

Kuyruğun esasını, columna 'vertebralis'in en son omurlar gu-
ruhı, vertabrae caudales'ler te~kil ederler GüItekin (4) . Sayıları
keçide, i i - 12, koyunda, 15 - 17 Doğuer (2), 12 - 16 ve 3 - 24 Gül-
tekin (4) dir. Kuyruk omurlarının üzerini, columna'dan çıkıp gene
onda sonlanan on adet kas (M. sacrococcygicus dorsalis medialis
ve lateralis, M. sacrococcygicus ventralis medialis ve lateralis ile sağ
ve solda birer kolon halinde bulunan Mm. intertransversarii caudae)
ile o:İvar kemiklerden çıkarak kuyruğa gelen ve sağ ve sol taraflarda
birer tane bulunan (M. coccygicus) sarmıştır. Dobberstein - Hoff-
mam (I), ElIenberger - Baum (3), Nickel - Schummer - Seiferle (6),
Sisson - Grossman (7). Sussdorf (8), Schwarze - Schröder (9), Zim-
me:~1 (10). Bu kaslar kuyruk kökeriinde çok mükemmel bir şekilde
geli.şmiş oldukları halde caudal'e doğru, kuyruk omurlarında olduğu
gibi yavaş yavaş reduksiyona duçar olurlar.

* Bu araştırma 1963 yılında fakülte araştırma enstitüsüne sunulan plan gereğince ya-

pılmıştır .

•,. A. Ü. Veteriner Fakültesi Anatomi Kürsüsü Doçenti. Ankara, Türkiye.
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Mat e r y a ı ve M e t o t

Bu ara~tırmada 2/5 i di~i ve 3/5 i erkek olmak üzere yirmi ba~
tiftik keçisi ile yirmi ba~ karaman koyunu kuııanılml~tır. Bu materya-
lin yarısı taze olarak diseke edilmi~, yarısı da kadavra haline getiril-
dikten sonra disekeedilmi~tir. Diseksiyonlar, bir kısmı gövdeye bağlı
kuyruklar üzerinde, birkısmı da segmentler halinde kesilen kuyruk
dilimlerinin stereo - diseksiyon mikroskobu altında incelenmesi ~ek-
linde olmak üzere mikro yapılmı~tır.

s o n u Çı a r"

M. sacrococcygicus dorsalis medialis, (Şekil: i - d, 2, 3, 6,7, 8-a):
Keçide son sakral omurun, koyunda sondan iki adet sakral omu-

run, proc. spinalis'inin yakınlarından ve onun tepesinden, ayrıca
proc. transversus'ların kaidelerinden mcn~eini alır. Kuyruk omurla-
rının ayni adlı çıkıntılarına, son kısımlarda ise sadece omurların cor-
pus'larının üst yüzlerine yapı~ırlar. Keçide ba~langıçta M. sacrococcy-
gicus dorsalis lateralis'den daha kalın ve kuvvetlidir. Kuyruğun orta-
larına doğru onun ebadına iner ve altıncı omu i' hizasında adı geçen
kasla kayna~arak bir kas karnı meydana getirir (Şekil: 4 - a). Buradan
sonra oval bir görünü~le caudal'e doğru uzanır ve ufalarak diğer kas-
larla kayna~ır. Koyunda ba~langıçta M. sacrococcygicus dorsalis
lateralis'den daha ufak olan kas (Şekil: 6, 7 - a, b) be~inci veya altıncı
omurlar hizasında onun çapına ula~ır. Sekizinci omurda adı geçen
kasla birleşerek bir gövde te~kil eder (Şekil : 9 - a). Bu yanlardan basık
silindir manzarasındadır. Caudaıie doğru sivrileşerek diğer kaslar ile
birlqir. Bu ufak kas kümesi kuyruk ucuna kadar uzanır. Koyunda
üçüncü kuyruk omuru hizasında dura mater spinalis beyaz bir kordon
tarzında bu kasın sağ ve sol iki karnı arasından görülmeğe ba~lar
(Şekil: 8 - f). Kaslar geriye doğru gittikçe ufaldıklarından kordon daha
çok meydana çıkar (Şekil : 9, LO - d) ve kuyruğu n yaptığı ventral'e
çukur girintiye uymadan kar~ı tarafa atlar fakat ventral'de kalan
kuyruk kas ve omurlarına safiha tarzında ve bağlandığı 'yerlerde di~
di~ görünen bağ dokudan bir uzantı gönderir ki bunu boyundaki Lig.
nuchae'ye benzetrnek mümkündür (Şekil: io-e). Bu ~ekilde kuyruğun
sonuna kadar uzayan duramater spinalis kordonunun sonlara doğru
çapı daralır, duvarı kalınla~ır ve son tarafta artık içerisi dolu, ip man-
rasında bir olu~uma döner.Karaman koyunlarında tatbik edilen kuyruk
kesme operasyonlarında bu çok önemli anatomik pozisyona dikkat
edilerek i~ görülürse sinir sistemi sakatlanmamı~ olur ve hayvan elden
çıkmaz.



Tiftik Keçisi ve Karaman Koyununda Kuyruk kasları 365

\1. sacracoccygicus dorsalis latcralis (Şekil: ı-c, 2, 3,6, 7, 8-b):

Keçide ve koyundasacrum boyunca, onun crista sacralis media'sı
ile p;ırs lateralis'i arasındaki boşluğu dolduran ve oradan origosunu
alan kuvvetli bir kastır. Keçide iki karın gösterir. Dorsomedial olan
karın g~yet incedir ve ilk kuyruk omurunun dorsal'inde sonlanır.
Ventolateral karın daha kuvvetlidir ve altıncı omur hizasında bundan ı

önce bahsedilen kasla birleşir (Şekil: 4 - a). Koyunda keçiye nazaran
daha kuvvetli gelişmiştir:" Yalnı~ onda olduğu gibi karınıaşma göster-
mez. Diğer hayvanlarda olduğu gibi her omura bir dişle yapışarak cau-
dal'e doğru uzar. Yassı silindirik bir manzra arzeden kas sekizinci
omu!" hizasında evvelce bahsedilmiş olan kasla birleşir (Şekil: 9 - a).

Mm. intertransversarii caudae (Şekil: I, 4, 5, 8, ıo - b, 2, 4,
6, 7, 8 - c): -Her iki türde de gayet kuvvetli gelişmiştir. Son sacral omurun
proc transversus'undan origosunu alır. Sonra ilk caudal omurun proc.
tramversus'una yapışarak geriye doğru her omurun ayni çıkıntısına
D yoksa corpus'unun yan tarafına yapışır. İki omu i' arasında bir kalın-
laşma yani bir etli kısım gösterir. Yapıştığı yerlerde tendolaşır. Bu şekil
de kas boğumlanmış gibi bir manzara arzeder. Bu durum koyunda
dahc:bariz görülür (Şekil: 6 - c). Keçide kas az çok şerit şeklindedir
(Şekil; i -b).

M. sacrococcygicus ventralis (Şekil: 2, 3 - d, 4, 5 - c):

Keçide median hattın sağ ve solununda, dorsoventral basık birer
sılindir şeklinde bulunan iki kas halindedir. Koyunda olduğu gibi
herbir kas kendi arasında bölünme göstermez. Son sacrum omurunun
corpus'unun ventrolateral'inden çıkar. Sonra herbir kuyruk omurunun
ventral ve ventrolateral'ine dişler şeklinde yapışarak geriye doğru uza-
nır. Bu şekliyle kas boğum boğumdur. Son omurlara doğru hem ka-
lınlıi~ı azalmış hem de iyice yassılaşmıştır. Koyunda kas, median hattın
herbir yanında iki parçaya ayrılmıştır. Bunlardan medial'de olanı,
M. ~acrococcygicus ventralis medialis (şekil: 7, 8-e), lateral'de olanı,
M. ~,acrococcygicus ventralis lateralis (Şekil: 7 , 8-d) dir. Bölüm diğer
evci:, hayvanlarda olduğu gibi gayet belirgindir. Birinci kas, sonrakine
ve keçideki tek kasa nazaran çok daha kalındır. Dorsoventral basık si-
lindır veya üçgen pirizması şeklindedir. Kuyruğun sonlarına doğru
yass:laşır. Son sacrum omurunun corpus'unun candal yarımının vent-
ral'inden çıkar. Bütün kuYl'uk omurlarının corpus'larına dişler halinde
yapışarak geriye doğru uzanır. Üçüncü omur hizasında gövdesinde
üç <Ldetkirişlenme görülür. Bunlardan en medial'de olanı 4 - 3 cü
omGa, aradaki 5 - 6 cı omura, en lateral'deki de arta alan komurlara
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yapışarak caudal'e doğru uzanır. Sekizinci omur hizasında lateral'deki
parça ilc kaynaşır (Şekil: 9 -c). İkinci kas yani M. sacrococcygicus
yentralis lateralis .• öncekinden çok zayıftır. Yassı, bir şerit manzara-
sındadır. Evvelki kası dıştan çevreler. Son sacrum omurunun corpus~u
.ile p~oc . ~ransversus'unun caudoventral'inden origosunu alır. H~~
kuyr;uk omurunJln ventrai'ine yapışarak geriyedoğru devam. eder.
Dör~üncü om.ur civarınd~ ctli kısım kaybolur ve kirişİeşir. Sekizinci
.ornur)1izasl,nda,qa önceki kasilc Qi~leşir (Şekil: 9- c). Caudal uca
.yaklaştığında diger kaslarla onlard.an ayırdedilemeyecek şekilde birle~
şerek tck ufak bir gövde ~eydana getirir. . .

M. coceygicus (Şekil: ı -a):

. Os ischii, rectum ve kuyI'uk omurları arasında bulunan yassı,
ince bir kastır. Keçide, os ischii;nin ramus acetabularis'inin iç
yüzünden, spina ischiadica'nq1caudomedial'inden yelpaze tarzında
çıkar. Rectum?un yan tarafından darsal'e doğru yükselir, sivrileşerek
M. sacrococcygicus ventralisilc Mm. intertransversarii caudae'ler
arasından ilk üç veya dört kuyruk omurunun proc. transversus'la-
rının ventral yüzlerine onların lateral kenarlarına yapışır. Koyunda
keçi ye nazaran daha kuvvetıi gelişmiş bir kastır. Spina ischiadica'nın
iç yüzü ortasından symphysis ossium ischii'ye kadar uzanan bir apo-
neuros ile başlar. Caudodorsal bir seyirle kuyruğa doğru yöneldiğinde
üç kola ayrılır. Bunlardan craniomedial'de olanı rectum'un dorsal'ine,
gider ve orada biter. Caudolateral'de olanı en kuvvetlidir. M. sac-
rococcygicus ventralis lateralis ileMm. intertransversarii caude ara-
sında 3 ~ 4 - ,') ci kuyruk omurlarının proc. transversus vc corpus'-
larına yapışır. Orta kol çok zayıftır ve incebir şerit gibidir. 2 - 3 cü
omurların proCo transvesus'larının alt yüzlerine yapışır. Kasa bu du-
rumundan ötürü M. ischiorectococcygicus demek doğru olur.

M. rectococcygicus (Şekil : 3 - e):
Yalnız keçide bulunan bir kastır. ikinci, bilhassa üçüncü ve dör-

düncü kuyruk omurlarının ventral'inden originosunu alır. Cranio-
~entral . bir seyirle rectum'un dorsal yüzünde sonlanır. Yuyarfak,
kalın Qir klI1"nap şeklindedir... .

Tartışma

Tiftikkeçisi ve karaman koyunun kuyruk kaslarının detaylı veya
yüzlek incelenmesi beynelmilel literatürde mevcut değildir. Ancak
bu konuda Cornescu "Carnescu, D. (ı942): Anatomie des Schwanzes
beiin Schaf Diss: Bukar"est." nunkoyun üzerindeyapmış .olduğu
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biricik araştırma, devamlı çabalarımıza rağmen ele geçirilememiş-
tir. İ,minden anlaşılacağı üzere koyun kuyruğunun anatomisi ile
uğraşmış olan araştırıcı acaba kaslarını teferruatı ile incelemişmidir
malumumuz değildir. May (5) M. sacrococcygicus .dorsalis ve M.
sacrococcygicus lateralis adında iki kası sadece şemada helirtmiş,
gereki bilgiyi vermemiştir. Aynı yazar M. coccygicus'un Lig. sacrospi- ..,~
notu!:erosum'un iç yüzünden veya spina ischidica ilç~..syıTiphiysf;'
ossimrı ischii aras. ndaki bir bağdan çıktığını belirtmeki~~'isedebiz~ '

böyle bir ligament'in veteriner anatomi literatürlerinde var" Qlmadığı
kanısındayız. Bize gör kas os ischii'nin, sonuçlar bölümünde ~lirtilen
bölgelerinden çıkar. Kasın kuyruğa yapıştığı yer hakkında yaiiir ile
ayni kanaati paylaşırız. Bunlar dışında, keçide bir M. sacrocôcçy:
gicus ventralis'in, koyunda buna karşılık ayrı ayrı bir M; sacrococcy~
gicus ventralis medialis ile ayrı bir M. sacrococcygicus ventralis la"
terali;;'in bulunduğu, keçide bir M. rectococcygicus'un varlığı koyunda'
böyle bir kasın bulunmadığı, keçide M. coccygicus'un basit geliştiği
halde koyunda bunun bir M. ischiorectococcygicus olacağı hiç bir

.....literatürde mevcut değildir. Ayrıca koyunda gene hiçbir literatürün
belirt~ediği duramater spinalis;in özelliği tesbit olunmuştur. Bunun
anatc'mik durumu tetkik edildiğinde kuyruk kesme operisyonlarında
ne h.dar önemli mahiyet arzedeceği kolayca anlaşılmaktadır.

Özet

Tiftik keçisi ile karaman koyununda kuyruk kaslarının karşılaş-
tırma lı araştırması yapılmıştır.

Keçide, M. sacrococcygicus dorsalis medialis, M. sacrococcy-
gicus dorsalis lateralis'le altıncı, koyunda sekizinci omurlar düzeyinde
birleş mişlerdir.

Sim. intertransversarii caudae, keçide şerit gibi,koyunda boğum,
boğumdur.

Keçideki M. sacrococcygicus ventralis'e karşılık koyunda ayrı
bir M. sacrococcygicus ventralis medialis ile ayrı bir M. sacrococcy-
gicus ventralis lateralis mevcuttur.

Keçide M. rectocccygicus vardır; koyunda bu kas bulunmaz.

Yalnız koyunda, durater spinalis kuyriık kasları arasından çı-
karak önce içi boş bir boru sonra içi dolu bir kordon şeklinde inüte-
akip kuyruk omurlarına yapışır.
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Summary

The comparative study of the coccygial
musc1es of Angora goat and Karaman sheep

İn goat, M; sacrococcygicus dorsalis medialis has been united with
M. sacrococcygicus dorsalis Iateralis at the level of the sixth coccy-
gial vertebl'a. İn sheep, the same mu~cle has been united with the
last one at the level of the eight coccy~ial vertebra.

Mm. interlransversarii caudae lo'oks like a ribbon in goat but
in sheep it has a beady appea~flnce.

İn goat ,there is one' and'.'undivided M; sacrococcygicus vent-
ralis. But in sheep this İnuscle. 'di~id~s into tWQ;portions called M.
sacrococcygicus ventralis,fu~diaııs'~~d M. sacroc:occygicus ventralis
la teralis: ._','c':'

İn goat ther~;:.ıf-~ muscle which can be callcd M. rectococcy~
gicus. ~J'

Only in sheep the spinal dura comes out between the two M.
sacrococcygicus,-dorsalis medialis and continiues like a ligament.
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Şekil: ı. Keçide kuyruk kasları, a-]\'1. eoeeygieııs, b-M. intertranversarius eaudae,
c-M. saeroeoeeygieus dorsalis lateralis. d-:\f. saeroeoeeygieus

dorsali, mediali,

Fig. i: tn goat,.~he eoeeygieal musdes. a-M. eoeeygieu" b-M. intertral1sversarius eaudae,
c-M. saeroeoeeygieus drosalis lateralis, "d-M. saeeroeoeeygieus dorsa!;. merlialis

'"ı

.;.1 i' J

Şekil: 2. Keçide birinci kuyruk omuru hizasından yapılan kesit. Exakta X2. a-M. saero-
dorsalii medialis;'b-M. saeroeoeeygieus dorsa!is !ateralis. c-M. interfriırisversarius eaudae,

" .d-M. saeroeoeeygieus ventralis 'f '.'

Fig. 2: tn goat, the vertieal section at the level of the first eoceygical vertebra. Exakta
X2. a..M. ,aeroeoeeygieus dorsa!is medialis, b-M. saerceoeeygieus dorsa!is lateralis, c-M.

intertransversarius eaudae, d.,..M. saeroeoceygieus ventra!i,
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Şekil: 3. Keçıde üçüneü"kuyruk vffiUru hizasından yapılan kesit. Exakta X2. a-M. sac-
roeoeeygicus dorsalis rnedialis, b-M. sacrococcygic~s' d6rsalis lateralis, c-M. intertransver-

sarius caudae, d.,-M. sacrococcygicus ventr~lis,e~M., rectococcygicus

Fig. 3: tn goat, the vertical sectian at the levc1 of the third coccygicaI ye;tebra. Exakta
X2. a - M. sa<;rococcygic~s dorsa:fis rnedialis, b-M. s~crococcygicus dorsalis bteralis, c-M.

intertransversarius caudae, d-M. sacrococcygicus ventralis, e-M, recıococcygicus.

.°':4.

;".,'.' •.....
0',

Kekil: 4. Keçide altıncı kuyruk ornuru hizasından yapılan keşiı. Exakla X2, a-M, sac-
rococcygicus dorsalis medialis ve laleralis'in ortak gövdesi, b-M, intertransversarius caudae.

c-M. sacrococcygicus ventralis

Fig. 4: tn goat, the vertical section at the level of the sixth cocygical vertebra. Exakta X2.
a- The comrnon ırunk of M. sacrococcygicus dorsalis rnedialis and lateralis, b-M. intert-

ransversarius caudae, c-M. sacrococcygicus ventralis
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Şekil: 5. Keçide sekizinci kuyruk omuru hizasında yapılan kesit. Exakta X:l. a-M. sac-
rococcygicus dorsalis media:lis ve latenilis'in ortak gövdesi, b~M. intertransversarius caudae,

c-M. sacrococcygicus ventralis

Fig. 5 tn goat, the vertical secti6n at the levcl of the eighth coccygical vertebra. ExaRta
X2. a.. The common trunk of M. sacrococcygicus dorsalis medialis and lateralis, b-M.

inıertransversari us caudac, c- M. sacrococcygicus ven tral is

:;;ekıl: i 6. Koyunda kuyruk kasları. a-M. sacrococcygicus dorsalis medialis, b-M. sacrococcy-
gicus dorsalis lateralis, c-M, intertransversarius caudae, d,-Ouramater spinalis'in

kaslar arasından çıkışı

l' ig. 6. In sheep, the coccygical muscles. a-M. sacrococcygicus dorsalis medialis,b-M.,
sacro( occygicusdorsalis lateralis, c-M. intertransversarius caudae, d- Spinal dura between

the dorsal coccygical muscles
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Şekil: 7. Koyunda birinci kuyrıık omuru hizasında yapılan kesit. Exakta X2. a-M. sac-
rococcygicus dorsalis medialis, b-M. sacrococcygicus dorsalis lateralis. c-M. intertrans-
versarius caudae, d-M. sacrococcygıcus ventralis lateralis, e-M. sacrococcygicus ventralis

medialis, f-Duramater spinalis ve kanalı

Fig. 7. In sheep, the vertical section at the leve! of the first coccygial vertebra. Exakta X2.
a-M. sacrococcygicus dorsalis medialis, bM. sacrococcygicııs darsalis lateralis. c-M.
ntertransversarius caudae, d-M. sacrococcygieus ventralis latralis, c-M. sacrococcygicus

ventralis medialis, f-Spinal dura and its canal

Şekil: 8. Koyunda üçüncü kuyrıık omuru hizasından yapılan kesit. Exakta X2. a-M.
saerococcygicus dorsalis medialis, b-M. sacrococcygicus dorsalis lateralias. c-M. intertrans-
versarius catidae, d-M. sacrococcygicus ventralis lateralis. f-Duramater spinalis ve ka-

kanalı

Fig. 8. tn goat, the vertical section at the levcl of the third coccygical vertebra. Exakta
X2. a-M. sacrococcygicus dorsalis medialis, b-M. sacrococcygicııs darsalis lateralis. c-M.
intertransversarius caudae. d-M. sacrococcygieus ventralis lateralis. e-l'vl. sacrococcygieus

ventralis medialis. [-Spinal dura and its canal
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Şekil: 'I. Koyunda sekizinci kuyruk om uru hizasından yapılan kesit. Exakta X2.a-M.
sacrococcygicus dorsalis medialis ve lateralis'in ortak gövdesi, b-:\1. intertransversarius

caudae, c-M. sacrococcygicus ventralis medialis ve lateralis'in ortak gövdesi.

Fig. 9 tn sheep, the vertical section at the levcl of the eigth coccygical vertebra. Exakta
X2. a-The common trunk of M. sacrococcygicus dorsalis medialis and lateralis. b-M. in-
tertran:ôvensarius caudae, c-The common trunk of M. sacrococcygicus ventralis medialis

and lateral is

Şekil: ıo. Koyunda onbirinci kuyruk omuru hizasından yapılan kesit. Exakta X2. a-M.
sacrococcygicus dorsalis medialis ve lateralis'in ortak gövdesi, b-M. intertransversarius

caudae, c-M .. sacrococcygicus "entralis medialis ve lateralis'in ortak gövdesi,

Fig. \(1. tn sheep, the vertical section at the levcl of the cleventh coceygial vertebra~ Exakta
X2.a-The . co.mmon .trunk of M. sacrococcygicus dorsalis medialis and lateralis. b-M.
intertransversarius caudae, c-The common trunk of M. sacrococcygicus ventralis medialis

and lateral is
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