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YABAN KOYU;\iU (MUFLO~-OVIS ORIENTALIS A:\ATOLICA) ILE YERLİ
KARAMAN KOYUNUNUN İSKELET KEMİKLERi ÜZERI?\DE KARŞıLAŞTıR-

MALı MAKRO-ANATOMIK ARAŞTIRMALAR

BÖLÜ:\1: ı OSSA TRUi'\Cİ

Metin TAŞBAŞ*

Conıparative Macro-Anatonıical Investigations on the Skeletons of Wild Sheep
(Muflon-Ovis Orientalis Anatolica) with Karanıan Sheep

Suınınary: In this sturi.J' the comparison and the macro-anatomical
structure qf the skeletal bones qf tlıe an adult wild male sheep which is obta-
inedfrom the Institute of M. T.A and the four orfive years old five native K a-
raman male sheeps from Anakara region were investigated and the mentioned
differences were found.

1- The incisura which is present on the cranial edge of arcus dorsalis
of atlas is like a U shape in the Karaman ram while V shape in the wild ram.

2- The incisura whiclı is on the caudal edg,e of arcus dorsalis of atlas
is deep and narrow in the Karaman ram while shal!ow and wide in the wild
ram.

3- The tuberculum dorsale oj- atlas appears slightly convex projectian
in the Karaman ram and in the wild ram in addition to that there is a T sha-
pe raise on it.

4- The tip of ala atlantis that extends to caudal is longer and blunt in
the wild ram according to the Karaman ram.

5- Tuberculum ventrale of atlas makes a slight projectian in the middle
le of the cranial edge of arcus ventralis in the wild ram. In the Karaman ram
we didn't find such a structure.

6- The dens of the axis seet7lSto be half eylinder shape in the Karaman
ram but it was partly completed in the wild ram.

7- The proc. spinosus qf the axis in the wild ram is a slıarp edged pro-
jection which rises sagittally from cranial to caudal, while it is slightly ha(f
circle in shape and blunt edged projectian in the Karaman ram .

• Prof. Dr. A.0. Veteriner Fakültesi Anatomİ Bilim Dalı, Ankara-Turkey



YABAN KOYUNU ILE YERLİ KARAMAN KOYUNUNVN.. 369

8- The eranial tip ~f the proc. spinosus of the axis makes a projectian
which extends into the middle ~f the dens in the wild ram. although this pr~jec-
tion doesn' t reach to the dcııs and is not so distinct in the K araman ram.

9- The length of proc. transversus ~f the axis passes the border of extre-
mitas caudalis to caııdal more distinctly in the wild ram than the Karaman.

i0- The erista ventralis ~f the 3 rd, 4 th and the' t .'i th vertebrae cervi-
cales disappear in the Karaman ram as thC)'extend to caudal but in wild ram
tllC)' remain as belare,

11- White a small pr~jection is present jııst behind of the proc, articu-
laris eranialis of the 3 rd, 'Ith and the -'"th vertebrae cervicales in the wild ram,
we have not met a~)' in the Karaman ram,

12- There is a ve~y small projection as big as a rice between the proc. ar-
ticularis eranialis and caudalis, on the lateral side of the arcus of the 6 th cer-
vical vertebra in the wild ram. We haue not met such a structııre in the Karaman
ram.

13- There is a pr~jection on the free ends ~Lthe l;roc. tranSlJersus of the
ı;ertebrae lumbales of the wild ram, but in the Karaman ram such projectian
was found on0' on the Iirst hımhal vertebra.

14- All the proc. spinosus of the vertebrae sacrales come together to comp-
lete the erista sacralis media in the wild ram, in the K araman ram the proc.
spinosus d the Iirst vertebra sacralis doesn' t join to that stmcture.

15- Corpııs sterni is made of :) sternebrae in the Karaman ram and 6
sternebrea in the wild ram.

Özet: Bu çalışmada Ankara M. T.A. Enstitüsü'nden sağlanan bir adet
erişkin erkek yaban koyunu ile yine Ankara Yö'resinden temin edilen beş adet
4-5 yaş arası )'erl ierkek karaman ko)lununun iskelet kemikleri, karşılaştırmalı
ve makro-anatomik olarak incelenmiş ve aşa/jıda belirtilen ayrımlar saptanmış-
tır.

!
\

dorsatis'inin caudal kenarında bulunan incisura Ka-
ve dar, )'aban ko)'unıında sığ ve geniştir.

2- Atlas'zn arcııs
raman ko)'ununda derin

1- Atlas'ın arcus dorsalis'inin uanial kenarında )ler almış olan inci-
sura Karaman k~)'unıında U haı/i, yaban kO)'lIl11mdaise V haifi gö'rünümün-
dedir.

3- Atlas' ın tuberculum dorsale' si Karaman koı'ununda hafıf' dışbükey
bir görünümde olduğu halde yaban koyununda ü;,erinde T haifi benzeri kabarık
bir oluşuma sahiptir.
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4- Ala atlaııtis'in Calıdare do,~ru u,(a)'aıı US: kısmı )'aban kO)'lmunda Ka-
ramaıı kl!yıl/llIlza omnla daha u;:un lie küt bir (ıkıntı giirünümündcdir.

5- Atlas'm tubcrculum (Jentrale'si arClls ventralis'in aanial kenarı or-
tasında )'aban k~J'unuııda iine doğru bir çıkıııtı )'aptığı halde boyle bir oluşuma
Karaman kOJ'ununda rastlanmamaktadır.

6- Axis'in dms'i Karaman k~yıııııııııja )'arım siliııdir biçimiııde oldıığu
halde yıbaıı kO)'llnunda daha ka/Jalı bir silindir gôriinümiiııdedir.

7 - A,ris'in proc. spiıLOSlIs'u )'abaıı kO)'llııuııda sa,gittal )'öııde aanial'den
caadal'e doğru gittikçe )'iikseten keskin kmarlı bir f'ıkmtı Izaliııde olmastlla
karşılık Kammaıı kilJuıııında Izıif!!' dışbükey bir )ıa)' çizen küt kenarlı bir ka-
bartı bi(inıindedir.

8- Axis'iıı proc. slJinosus'lılUlII eranial IJClI.vaban koplJlııııda deııs'in
ıızunlı,,~u ortasına kadar gelen bir çzkmtı )'aptı,~ı halde Karaman kli)'lIIll1nda
daha geride kalmakta ancak deııs'in kaidesine kadar u;:ayabilmektedir.

9- Axis' in proc. traıZ,\Tel'Jus'unun u,:unlu/jıı extramitas caııdalis'in sıııı-
1'lI1l, yabaıı kO)'llııunda karaman k~)'ull/l,l(J oranla daha fa;:la caııdal' e do/jru
geçmektedir.

10- Vertebrae al'1'icales'ilı :)., Q'. ve 5.nilı aista ventmtis'i Karaman
koyununda cauda/' e doğl'll gittikçe silindiği halde ~1'abalı kO)'lwlllZda )'iııe be-
lirgin olarak devam etmektedir.

11- Vertebrae cervicales'in 3., 4,. \OC 5. nin Inoe. articuarü cranialis'-
lerinin hemen gerisiııde 'yaban koyıııunda )ıarım b~y pirins: tanesi büyüklü.~iiııde
bir kabartı bulundıığu halde Karaman kO)'Uıııında bÖ)'le bir oluşuma rastlan-
mamıştır.

12- 6.eeruical vertebra'1ılIl arcus'zDlUIl )'aıı kenarlılda, l)I'oc. articularis
aanialis Ut caudalis' ler arasında )'abaıı koyununda pirinç tanesi büyüklüğünde
bir çıkıntı bulunduğıı halde Karaman koyununda bô)1e bir olllium göriilmemiş-
tir.

13- Vertebme lumbales'in proe. traıısversus' larının serbest uçlarıııın cra-
ııial'iııde yabaıı koyımımda bir çıkıntı bulundu,~u halde Karaman kOJununda
beliı/!Jn olarak bÖ)'le bir oluşlima ancak I. luml)(JI vertebra' da mstlanabilmiş-
tir.

14- Vertebrae .lacmles' iıı tüm j)l'oc. slJinoslıs' ları ..va/Jall kOJuııunda bir-
leşerek crisla saaalis media)ı oluşturdııklan halde Karamaıı kO)'UlllInda I.
,wcrol r:ertebra'ııınproc. spinosus'ıı Im biıleşmı~ye katılmamıştır.

15- (;OIl1USstemi Karaman k(~J!l!IlImdl/ .1, )'al)(JII /w)'ııııuııda ise 6 stCI'llC-
/;I'((C'den oluşmuştur.
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Giriş

Koyunup ne zaman \T nerede evci!lqtirildiği Iıijinmemekl<: bir-
likte bu bölgenin Hazcr Denizi doğusundaki yerler olduğu hakkıııda
götü~ birliği bıılunmaktadır. Yaban koyunlarıııın gerek erkek, gerekse
dişisinde boynuz bulunmaktadır. Bir zamaular Orta Avrupa'da ya-
yılmış olan munoıı, bugün ya~ayan yaban koyunlarının en küçüğü-
dür(2).

Evcil keçinin clağ ke(;isincleıı türemcsine karsılık cvcil koyun da
yaban koyunundan türeıni~tir. Türkiye'de bu Iıayvan cinsinden çok
az sayıda ve sadece ıssız dağlık bölgelerde kalmıştır. Y;ıl"ız crkck-
!crimk ortalama 80 cm uzunluğunda daire ~cklinde kıvrılmı~ boynuzu
bul unduğu bdirtil ımktedir. (8).

Atlas'ın tulwrculum c1oL'iaic'sİJlin K;H<ll1lan koyununda yaniar-
dan biraz basılmı~ gibi olup öne doğru sivrilik yapmadığı (4), koyun-
da atlas'ııı arcus dorsalis'i üzerindeki (,"Ikıntınıp (;ok az geliştiği ve ala
,ıtlantis'in caudal'de küt I;ir sivriIİk oluşturduğu bildirİlınektedir( i ,G).

Axİs'ilı dens'İnİn Karaman kOYUIlliııda 1 ...1.2 cm uzunluğunda
olduğunu (4), koyuncla axis'in proc. spinosus'unun caudal'c doğru
uzaınadığlııı(6) ve proc. spinosus\ın keskin hir keııara sahip olduğunu
belirtmektedir (5.10). Ayrıca koyun axis'inde gayet küçük olan for.
transversariuın'un bazeli bulunmayahilccq~i de yazılmaktadır(5).

Vcrtcbrae cervicalcs'iıı proc. spinosus'unun lIzlınlul~u koyun
ve keçide diğer ruminantlara oranla çok [ırkl! cleğildir( IL), koyuııda
ise bu uzunluk büyük rııminaııtlarc1alı c1aha h1Zlac1lr(I). Bu vert<:!Jra-'
lardaki for. transvcrsariuın küçük ruminantlarda çok dardır, ayrıca
inc. vcrtebralis cranialis geniş olup iııc. vertebra1is cauclalis ise derili
değildir(12). V~rtahrae tlıoracicae'nİıı prn:, sginosus'larınııl geriye
doğru rğikli,~i koyunda ıo. oıııur'a kadar devam cc1er( 7J. Bu ver-
tebra'ların corpus'u büyük rtımİııant'a oranla koyunda daha ge-
niş ve yanları daha hasık olup eklem yüzleri 5. veya 6. ya doğru
giderek düzlqİr( iO). Aym vertebra'ların koyuııda erista ventralİs'i
gayet zayıftır ve for. verlebra!c !aterale çok rnekr olarak yalııız son
sırt omur'unda görülür (:ı).

Koyunda vcrtebrae luıııbales'iıı sayısı 6--7 (l,3,b,7,12), Karaman
koyununda 6 adet 0Iup(4) corpus'ları büyük ruminant'a oranla
dorso-ventral olarak basıktır (1,3,12) ve daha uzuııdur(4). Büyük rtl-
minanCa oranla koyunda yüksek ve öne doğru daha yatık olan proc.
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,pinosu'ların (10), eni yüksekliğinden biraz daha fazla(7), Doğucr,
Erençin'e(5) göre ise uzunluğu genişliRinden daha fazladır. Karaman
koyununda vertebrae lumbales'in proc. transversus'ları enlidir( 4).

i

Bu vertebra'ların eaudal ekkm yüzü hemen hemen düzdür ve proc.
transversus'ları cranial'e dönük geniş uçlara sahiptir(5,6).

Sacrum koyunda 4 omm'dan (6,9,10), küçük ruminant'larda
4-5 om ur' dan meydana gelmiştir ve dorsal'e doğru kavislidir(7).
Küçük ruminant'larda sacrum'un proc. spinosus'ları bir crista sac-
ralis ınedia halinde birlcşmiştir( 4,5). Bu birleşme bazen az olabildiği
gibi hiç olmayabilir de(3). Yan çıkİntıların birleşerek meydana ge-
tirmiş oldukları yan kenar veya pervaz ise koyunda daha belirgin
olarak ventral'e doğru kıvrılmıştır ve keskin kenarlıdır(5). Ala ossis
sacri karaman koyununda kare biçimindedir( 4).

Koyunda vertebrae caudales'in sayısı 3-24 adet(7), veya 16-22
adet(l) olup Karaman koyununda ise ,)-17 adettir(4). Bu vertebra'-
ların proc. transversus'ları önde olanlarda daha ince ve sivri olup
(1,10), geriye gidildikçe düzkşir(lO). Bu oluşumların yönü arkaya
doğrudur( 1).

Sternum ruminant'larda 7 (3,5), corpus sterni ise Karaman ko-
yonunda 5 sternebrae'den oluşmuştur(4). Koyunda sternum/büyük
ruminant'da olduğu gibi geniş ve az derin olup uç kısmına doğru
kabarıklaşarak üç köşeli bir manubrium sterni oluşturur(lO). Biraz
yukarı doğru kıvrılmış olan manubriıım sterni koyunda yuvarlak
biçimdedir(5). Manubrium'un koyunda ilk segmentinin silindir
şeklinde olup uca doğru genişlediği, ikinci ve üçüncü segmentlerin
geniş ve yassı, sonkinin ise uzun ve dar biçimde olduğu bildirilmekte
ayrıca sternebrae'nin sayısının 6 adede de inebilec(~ği belirtilmek-
tedir(6) .

Sternum koyunda büyük ruminant'a oranla daha geniş ve basık-
tır. Manubrium sterni uzun ve dardır, şekli üçgene benzer. Proc.
xiphoideusise yuvarlak ve geniş bir kıkn'dakla sonla1l1r( 1)

Koyunda costa sayısı büyük ruminant'da olduğu gibi 13 çifttir
ve onunla aynı özelliklere sahiptir, ancak daha dar ve convex'dir(l).

Koyun ve keçi costa'Iarı oldukça dar ve düz bir yapıda olup'
(9,12), ünden arkaya doğru yuvarlaklaşır( iO).

Türkiye'de sayısı çok az kalmış olan yaban koyunu (muf1on-
ovis orientalis anatolica) ilc, yaygın olarak bulunan yerli Karaman
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koyununun iskelet kemikleri üzerinde olabilecek benzerlik ve aynm-
ları saptayarak bu alanda bilime katkıda ~ulunmak amacı ile böyle
bir araştırmanın yapılması uygun bulundu.

Materyal ve Metod

Bu araştırmada kullandığımız i adet erişkin erkek yaban koyunu
M.T.A Enstitüsü'nden kadavra olarak sağlanmış, bilim daIımızda is-
kelet kemikleri üzerinde çalışmaya hazırlanmak üzere usulüne uy-
g-un olarak maserasyon'u yapllmıştır(I:)).

Aynı çalışmada kullanılan.') adet 4-5 yaş arası yerli erkek Ka-
raman koyunu iskelet kemiklerinin ikisi Ankara yüresinde canlı ola-
rak sağlanıp bilim daJımızda öldürülen hayvanlardan, diğer üçü
ise öğrenci tatbikatlarında kullanılan formaldehyde verilmiş kadav-
raların maserasyon'undan sağlanmıştır.

Bu çalışmanın hazırlanmasında Anatoıni Bilim Dalında her za-
man kullanılan araç ve gereçlerden yararlanılmıştır.

Bulgular

Vertebrae cervicales

Atlas: (Resim: i) Arcus dorsalis'in cranial kenarında yer al-
mış olan incisura, yaban koyununda bir V harfi, Karaman koyunun-
da ise U harfi görünümündedir. Bu incisura'nın median'ında yaban
koyununda sagittal yönde geriye doğru uzayan belirgin bir kabartı
yer aldığı halde Karaman koyununda börle bir oluşuma rastlanma-
mıştır. Arcus dorsalis'in caudal kenarında bulunan incisura ise ya-
ban koyununda sığ ve geniş Karaman koyununda derin ve dardır.
Fovea articularis eranialis'in dış yan kenarı ortasında bulunan in-
ci su ra yaban koyununda Karaman koyununa oranla daha derindir.

Tuberculum dorsale Karaman koyununda hafif dışbükey bir
görünümde olduğu halde yaban koyununda T harfi benzeri kabarık
bir oluşuma sahiptir. Bu T harfinin gövdesini yapan kabartı yukar-
da da belirttiğimiz gibi yaban koyununda tubereulum dorsale'den
arcus dorsalis'in cranial kenarına, median ve sagittal yönde uzanır.
Bu uzantının iki yanında ve tuberculum dorsale'nin hemen cranial'-
inde yaban koyununda birer çukurluk görüldüğü halde Karaman
koyununda bu bölge düzdür.

Ala atlantis Karaman koyununda ventral'e doğru eğik scyret-
tiği halde yaban koyununda bu eğiklik çok az olup serbest kenara
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varmadan önce diiz!qir. Bunun sonucı: olarak da, ala at1antis'in dor-
sal yüzü üzerinde yaban koyununda bir çukurluk olu~ınu~tur. Ayrıca
yine, ala atlantİs'in caudal'e dO,~nı uzavan L1(: kısmı yaban koyunun-
da Karaman koyununa oranla daha uzun ve küt bir <,:ıkıııtı görünü-
mündedİr.

Rcsim 1. Atlas'ın dorsal'deo görliniiş" A) Karam:ın koy"nıı (KMam:Hl s!ıccp), Il) Y:ıban
kO:'Ul1l1 ::wild shecp).

rig. I. Atlas. dorsnl vic\\'. a, b-Tubel'culıım dOl's::ılc: c.d.ALı "ılanıis'in cauda! uzaolm
(c:ı"d;ıI prolong"tion oi' :ıIn :ııınmis).

Tnblo I. Aılas'ııı ilI'Jd er i hakkında bilgiler

ı Areııs dorsnlis' Arcı!s vcnıra- ,\ILıs'ln eni Ala "tlami,'
KO\'1I11 i İn nıcdiaıı~da iis'İn nıcdianda (cın) in eatıdare

I

Irkian , sagiııal uzıın- sagiııal i dağrıı yapmış
Iıığu (cm). nzunlıığu (cm i o!dıığıı çıkın-

I tının uz.unlu-

I' !l;ıı (cm). i
I\':lı;ıı~k~~ı~j--- 32 - -- .-,- 2,.,,-,7_"-,_._-_.,1,' .' _-_'_.13.' _-----1-----,' .,~8-_--._ı
I-Kara~l"n ---1-' - -- , . - -- ----
i koyunil i I, il 1.8 i (j. 4 ı
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Tubereylum venlrak y:ı1ıaıı koyununda Karaman koyununa
oranla daha kabarık bir yapıda olduğundan bu çıkınıının iki vanın-
da yer almış olan fossa da ya1ıan koyununda Karaman koyununa
oranh~ çok daha belirgin durumdadır. Ayrıca ıubcreulıım vcntralc,
areus ventralis'in eranial kenarı ort:ısında yalıan koyununda iine
doğru bir ı;ıkıntı yaptığı halde biiyle bir olu~um3 Karaman koyunun-
da rasılanrnamıştır.

Axis: (Resim :2) Dens'j Karaınan koyununda yarım silindir bi-
çiminde olduğu halde yaban koyununda claha kapalı bir siliNiir gii-
ı'ünürnündedir. Ayrıca faciıs articularis eranialis'in \"C'ııtral'i or-
tasında bulunan çenıiL Kar:ırrıan koyununcl:> y:ıban kovununa oran-
la daha belirgin bir yapıdadır.

Resim 2. .'\xis'İn dorsardcn göriınü~ıı. A) Karaman koyun" {karam;;" slıeep), ll) "aba"
kovunu (wild slıcep;.

Fig. 2. i\xi" dorsal "icw. ",h-Dens; c,d- Proc. spinosııs; c, f- I'roc. ıran,,'crsııs'ıın caud,ı\
uzantısı (caııdal proloııgation of transverse rrocess)

Proc. spinosus yaban koyununda sagittal yönde eranial'den ca u-
dal'e doğru gittikçe yükselen keskin kenarlı bir çıkıntı halinde olma-
sına karşılık Karaman koyununda hafif dışlıükcy hir yay çizen küt
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kenarlı bir kabartı biçimindedir. Ayrıca bu oluşumun eranial ucu
yaban koyununda dens'in uzunluğu ortasına kadar gelen bir çıkıntı
yaptığı halde Karaman koyununda daha geride kalmakta, ancak
dms'in kaidesine kadar uzayabilmektedir.

Tablo 2. A"is'in ölçülcri hakkında bilgiler

Proc Spinosııs'un Dcns'in l'roc. transvcrsııs 'un
cxtrcmitas caudalis'i
a~an uzıınlıığu

Proe. artieularis caudalis'lcr ise Karaman koyununda proe.
spinosus'un caudal ucu ik hemen hemen aynı hizada olmalarına kar-
şılık yaban koyununda bu noktanın 3 cm kadar ventral'inde yer
almışlardır. Ayrıca iki proc. articularis caudalis arasındaki incisura
Karaman koyununda derin olduğu halde yaban koyununda oldukça
sığ bir görünümdedir.

Proc. transversus'un boyu yaban koyununda axis'in cxtremi-
tas caudalis'inin sınırını 2.4 cm daha caudal'e doğru aştığı halde Ka-
raman koyununda bu mesafe ancak 4 mm kadardır.

Crista vcntralis ise Karaman koyununda yaban koyununa oran-
la daha kabarık ve keskin bir biçimdedir.

3., 4. ve 5. Boyun Omurları: Bu omur'ların proc. spinosus'ları
yaban koyununda Karaman koyununa oranla çok daha uzun olup
cranial'e eğikliği ise Karaman koyununda daha fazladır. Crista vent-
ralis Karaman koyununda bu üç boyun omur'unda caudal'e doğru
gittikçe silindiği halde yaban koyununda yine belirgin olarak devam
eder.

Proc. trarisversus'ların yönü yaban koyununda Karaman koyu-
nuna oranla dalıa caudo-vcntral olup 5. cervical vcrtebra'da caudal'e
dönüklük daha azalmaktadır. Proc. costarius ise Karaman koyunun-
da yaban koyununa oranla daha cranio-ventral yöndedir. Ancak
yaban koyununda 5. cervical verteiJra'da ventral'c dönüklük daha
artmaktadır.
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Yaban koyununda adı geçen vertebraların hcl' tarafi bir ta-
kım kemiksel çizgı ve çıkıntıları kapsadığı halde Karaman koyunun-
da bu tür oluşumlar yok denecek kadar zayıftır. Her iki koyun 11'-

kında da 3.den 5. eervieal vertebra'ya doğru gidildikçe eorpus'ların
uzunluğu azalınakta, genişliği ise artmaktadır. Yaban koyununda her
üç vertehra'nın proe. spinosus'unun caudal kenarının iki yanında kes-
kin birer erista bulunmaktadır. Bu oluşumlar Karaman koyununda
3. ve 4. vertebra'da çok keskin olmayan bir biçimde yer aldığı halde
5. vertebra'da görülmemektedir.

Tablo 3 Verıebrae ccrvicaies'in öl,;ıiicri hakkında bilgiler

Koyuıı
ırkıan

Proc. spinosus'-
un yüksekliği

(cm)

Proc. spinosus'-
un tabanda sa.
gittal boyu

(cm)

. Omur'tın corpus'
unun median'-
da sagittal LI-
7unhığu

(cm)

Ümur'lIn cor-
pus'unun
enı

(cm)

Karaman 3. :O . .'i
koyunu 4. .. ":0.6

.~).
.. :0.0

"'aban
koyunu

3.boyun om:2. i
4. '., ":2.:;
.? .. .. :3.(i

3. i 4. i 3.2
Vi 3.2 3.7
:1.1 2.7 3.8

-_o - - ~i-00 - 0- - ---1]-- --ı-r --i
i

Yaban koyununda prüc. artİeularis eranialis'lerin hemen ge-
risinde yarım boy pırınç tanesi büyüklüğünde bir kabartı bulunmak-
tadır. Karaman koyununda ıse böyle bir oluşuma rastlanmamak-
tadır. Ine. vertebralis cranialis'ler her iki koyun ırkında da eaudal'-
dekine oranla daha derin ve geniştir.

Tablo 4. Vertebral' cervicales';n ölçüleri hakkında bilgiler

Koyun
ırkıarı Proc.tarnsvcrsus"uI1 ıızıınluğu

(cm)

3. boyun 4.boyun \ 5. boyun
Offiunı omuru omUrtl

i Pro.-. costar;us'un uzunluğu
(cm)

3. boyun 1. boyun 5. boyun
Offiuru omuru om uru

Yaban
koyunu 3.() 2.9 2. i 2.6 2.R 3.0

.2 ı.o
Karaman
koyunu

."--- --'._-".-'--' --- - -- --------------- ---
i
i 0.9 i. ı 1.2 1.4

6. Boyun Omuru: Her iki koyun ırkında Cıa dorsal yüzünün enı
boyundan daha fazla olduğundan cnıne bir dikdörtgen görünümün-
dedir.

Proe. spinosus'unun cnı ve yüksekliği yaban koyununda Kara-
man koyununa oranla çok daha fazla olup ön kenan da yaban koyu-
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nunda daha belirgin ve keskindir. DorsaI'den bakıldı.~ı zaman ar-
cus dorsalis'in eaudal kenarındaki ineisura'nın yaban koyununda dar,
Karaman koyununda daha geniş olduğu görülür. Ayrıca proc. arti-
eularis eaudalis'lerin ekıem yüzü Karaman koyununda ventral'e
dönük olduğu halde yaban koyununda ventro-lateral'c doğru kıvrıl-
mıştır.

Tablo c). Vertebrac cerviralcs'in ölçüleri hakkında bilgi,,",r

Koyun
ırkıarı

Yaban
koyunu

1'1'01'. rostarius'un extremitas erania!is hizasını geçen uzunluğu
(cm)

___________!~boy~~~~_ı:u __ ~_~~y_ıı~_~~:ı __ ı~~~_ı~_ omı~ı _

1.0 i.~ 1.3

Karaman
koyunu Aynı hizada O.~ 0.6

Proe. transversus'lar yaban koyununda Karaman koyununa oran-
la daha uzun ve geniş olup serbest uçları dorsal'e doğru daha belir-
gin biçimde kıvrılmıştır. Crista dorsalis her iki koyun ırkında da he-
men hemen aynı belirginlik te olduğu halde erista ventralis yaban ko-
yununda daha kabarıktır.

6. eervieal vertebra'nın areus'unun yan kenarında, proc. art i- \
eularis eranialis ve eaudalis'ler arasında yaban koyununda pirinç
tanesi büyüklüğünde bir çıkıntı bulunmaktadır. Bu oluşuma Ka-
raman koyununda rastlanmamıştır.

3.0

4.4

1.1

2.2

Koyun
ırkıarı (cm) (cm)

Yaban
koyunu 4.2 2.4
---- ----_.
Karaman
koyunu 1.1 0.9

Tablo 6.6. Cerviral vertebra'nın ölçüleri hakkında bilgiler

Proe. spinosus', 1'1'01'. eosıarius', Omur'un arcus', Omur'un ar-
un yüksekliği un uzunluğu unun median'da eus'unun ge-

uzunluğu nişliği
(cm) (cm)

Yine aynı vertebra'nın proe. eostarius'larının uzunluğu yaban
koyununda Karaman koyununa oranla daha fazladır. Bu uzantının
ventral'deki serbest kenarı Karaman koyununda dışbükey, yaban
koyununda ıse hafif içbükeydir. Bu nedenle düz bir yüzeye konul-
duğunda yaban koyununun 6. eervieal vertebra'sı tam olarak otur-
duğu halde Karaman koyununki beşik gibi sallanır. Ayrıca caudal'-
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den bakıldığında proc. costarius'un boyu Karaman koyununda ext-
remitas caudalis'in ventral sınırı ile hemen hemen aynı hizada ol-
duğu halde yaban koyununda bu sınırı 2. i cm aşmaktadır.

i. Boyun Omuru: Proc. spinosus'unun uzunluğu ve eni yaban
koyununda Karaman koyununa oranla daha fazladır. Ayrıca her iki
koyun ırkında da vertebra'nın dorsal yüzünün eni, boyundan daha
uzun olması nedeni ile enine dikdörtgen görünümündedir.

Koyun
Irkıarı

Yaban
koyunu

Karaman
koyunu

Omur'un cor-
pus 'unun sagi 1-

tal uzunluğu
(cm)

2.'1

ı.3

Omur'un arcus',
unun eni

(cm)

3.6

2.7

Proe. spinosus'uıı
yüksekliği

(cm)

5.7

1.2

Proe. spino-
sus'un taban-
da ('ni

(cm)

2.2

1.3

Vertebra'nın arcus'unda proc. articularis cranialis'lerin hemen
gerisinde yaban koyununda Karaman koyununa oranla daha belir-
gin bir çıkıntı bulunmaktadır. Crista dorsalis ve ventralis İse Kara-
man koyununda silik bir görümünde olduğu halde yaban koyunun-
da belirgindir.

V('rtcbrae thoracicae

Bu bölge omur'larının proc. spİnosus'larının yüksekliği her İki
iki koyun ırkında da i. den 3. ye kadar artmakta, buradan son sırt
omur'una kadar giderek azalmaktadır. Corpus'larının uzunluğu
ise I-I i arası omur'larda pek belirgin bir fark göstermemesine karşı-
lık son ikisinde biraz artmaktadır. Ayrıca vertebrae thoracicae'nin
proc. spinosus'larının caudal kenarı yaban koyununda Karaman
koyununa oranla daha kalın ve küt bir yapıdadır.

Yaban koyununun ilk 6 vertebrae thoracİcae'sinin proc. spino-
, sus'ları craniaI'e doğru dışbükey bir kavis yaptıkları halde diğerleri
dik durumda bulunurlar. Karaman koyununda ise son 4. ve 5. ye
kadar dik durumda olan proc. spinosus'ların belirtilen vertebra'lar-
da, yaban koyununun aksine cranial yöne doğru bir içbükeylik oluş-
turdukları görülür.

Karaman koyununda vertebrae thoracicae'nİn arcus'unun cra-
ni al kenarında derin bir inci~ura var olduğu halde yaban koyunun-
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da bu incisura ilk 6 vcrtcbrae thoracicae'dc az belirgin olup bundan
sonra giderek dcrinlc~mektedir. Vertcbrae thoracicac'nin extrcıniıas
cranialis'inin dı~bükeyliği ilc extremitas caudalis'inin içbükcyliği
yaban koyununda Karaman koyununa oranla daha fazladır.

Tablo 8. Verlebrae thoraciae'nın ölçüleri hakkında bilgiler

Koyun
ırkıarı

I-ll arası
vertebra 'Iarın
corpus'unun
sagittal uzun-
lu~u (cm)

Son iki ver-
tebra'nın
corpus'unun
sagiııaluzun-
Iuğu (cm)

l'roc.spinosus'un
yüksekliği

(emi

ı. i 3. I:H 3
om. i om. omUf

Proc. spinosus'un
eni

(cm)

ı. :-1. 1~-13.
Din. Dın. on1.

_______ -------_._- --------- -~--_. -_ •• _--- o ._ ._ •• ---

2.31.71.810.2 ıı.4 3.;'2.92.5'Yaban
koyunu~:~~~ı---ı~---'----ı~'8--- -4'.0--~~;--T~--ı~3--'O~9--1~-

Vcrtebrac lumbalcs

Her iki koyun ırkında da 6 adet vertebra'yı kapsamakta olup
bunların proc. transvcrsus'larının yönü ventro-cranial'dir. Bu yön-
lenme yaban koyununda Karaman koyununa oranla daha belir-
gindir. Ayrıca proc. transversus'ların serbest uçlarının cranial'inclc
yaban koyununda bir çıkıntı bulunduğu halde bu olu~uma Kara-
man koyununda en belirgin olarak I. lumbal vertebra'da rastlana-
bilmi~tir.

Yaban koyununda 1-5. vertebrae lumbales'in corpus'larının
sagittal uzunluğu hemen hemen aynı olup sonuncusunda ise azal-
maktadır. Karaman koyununda tam tersine sonuncusunda bu u-
zunluk daha artmaktadır.

Tablo 9. Vertebrae lumbalcs'in ölçüleri hakkında bilgiler

Koyun Corpus'un median'. Proc.spinosus Proc.spinosus Proc.transver-

ırkıarı da sa(:ittal uzunluğu un yüksekli(:i un eni sus'un uzun-
luğu

(cm) (cm) (cm) (cm)

lık 3 4-5. G. lık 3 6. llk 3 G. lık 3 6.
omu!' omur onlllr omur omur omur omur omu!' omur

Yaban --- --- -- __ o -- -- -- -- ---
koyunu 3 ..2 3.3 2.6 3.2 2.2 3.0 2.1 4 ..6 3.8

------- --- -_._- --- --- --- --- --- --- ---
Karaman
koyunu 2.0 2.0 2..1 1.5 1.2 2.3 1.6 2.8 2.5

Yaban koyununda proc. spinosus'ların proximal uçları caudal
yöne doğru alçalan bir eğiklik olu~turduğu halde Karaman koyunun-
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da hemen hemen düz bir görünümdedir. Her iki koyun
da son lumbal vertebra'nın eni diğerlerinden daha fazladır.
koyununda 3.8 cm, Karaman koyununda 2.7 cm).

Vcrtebrae sacrales

381

ırkında
(Yaban

Her iki koyun ırkında da 4 vertebra'dan oluşan sacrum'un ca-
udal kısmı yaban koyununda Karaman koyununa oranla daha dar-
.dır. Ayrıca dürsa.l'e doğru yapmış olduğubükülme de yaban ko-
yununda dahafazladır. Yaban koyununda vcrtebrae sacrales'in tum
proc. spinosus'ları birleşerek crista sacralis media'yı olu~turdukları
halde Karaman koyununda i. vertebra sacralis'in proe. spinosus'u
bu birleşmere katı1mamı~tır.Crista sacralis artieularis ise yaban ko-
yunundaKaraman koyununa oranla daha kabarık ve keskindir.
Proc. artieularis cranialis'in cklem yüzü Karaman koyununda dor-
so-median yönde olduğu halde yaban koyununda tam median'a
dönük biçimdedir. Ala ossis sacri'ye yandan bakıldığında Karaman
koyununda yaban koyununa oranla daha düzgün bir dikdörtgen
biçiminde olduğu görülür.

Tablo 10. Vertebrae c sacralcs'in ölçüleri lıakkında bilgiler

Iki ala ossis sac- Sacrum'un uzun- Sacrum'un son tık omur'un
ri arası genişlik luğu omur'unda ge- proc. spino-

nişliği sus'unun
Koyun yüksekliği
ırkıarı (cm) (cm) (cm) (cm)

'- ---_.- -_.--_.--
Yaban
koyunu '7.8 8.6 2.3 2.7
---- ---_._-_.
Karaman ikoyunu 5.8 7.9 '2.7 Ll

Vertebrae caudales

Vertebrae caudalcs Karaman koyununda 14 adet, yaban ko-
yununda ise 7 adettir. Yaban koyununda ilk iki vertebrae caudales'-
de belirgin olan proc. spinosus sonlara doğru silinerek tamamen yok
olmaktadır. Karaman koyununda ıse bu oluşumbC1irginliğini git-
tikçe azaltmakla beraber varlığını LO. vcrtcbra'ya kadar sürdür-
mektedir.

Heriki koyun ırkında da yönleri caudal'e dönük olan proc.
transversus'ların uzunluğu sonlara doğru yaban koyununda Kara-
man koyununa oranla daha fazladır.
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Tablo i i. Vertebral' caudales'in ölçüleri hakkında bilgiler

Koyun trkları

Yaban koyunu

Karaman koyunu

I.vertebra caudalis'in proc. transversus'llIlun
uzunluğu (cm)

1.2

0.9

Costae

Her iki koyun ırkında da i3 çift costae bulunmaktadır. Birinci
çift costa yaban koyununda Karaman koyununa oranla daha uzun
ve enli bir yapıda olup lateral yüzü oldukça pürüzlüdür. Costae ge-
nel olarak Karaman koyununda yaban koyununa oranla daha dar
ve düz bir şekilde olup sulcus costae Karaman koyununda daha
derin bir yapıdadır. Angulus costae'deki bükülme yaban koyununda
Karaman koyununa oranla daha belirgindir.

Sternum

Corpus sterni Karaman koyununda 5, yaban koyununda ıse
6 sternebrae'den oluşmuştur. Manubrium sterni yaban koyununda
Karaman koyununa oranla daha fazla dorsal'e doğru kıvrılınıştır
ye şekli her iki koyun ırkında da silindir biçimindedir. Proc. xipho-
ıdeus'da yıne yaban ve Karaman koyununda uzun, dorso-ventral
yönde yassılmış bir çıkıntl halinde olup geniş ve yuvarlak bir kıkır-
dak ilc etrafı çevrilmiştir.

Tablo 12. Stemuln'un ölç.üleri hakkında bilgiler

Koyun ırklan Sternum'un uzunluğu Sternum'un eni (~orpııs
stemi'de)

(cm) (cm)

Yaban koyuıııı 213.7 3.8

Tartışma ve Sonuç

3A

Atlas'ın tuberculum dorsale'sinin(4) Karaman koyununda yan-
lardan biraz basılmış durumda olduğunu ve öne doğru sivrilik yap-
madığını, (I ,6) ıse koyunda arcus dorsalis'in üzerindeki çıkıntının
çok az gcliştiğini belirtmektedir. Biz araştırmamızda tuberculum
dorsale'nin Karaman koyununda hafif kabarık bir görünümde ol-
duğu halde yaban koyununda T harfi benzeri bir kabartıyı kapsadı-
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ğını ve bu kabartının gövdesini oluşturan kısmın tuberculum dorsa-
le' den arcus dorsalis'in cranial kenarına median ve sagittal yönde
uzandığmı gördük.

Ayrıca(l,6) koyunda ala atlantis'in, caudal'de küt bir sivrilik
oluşturduğunu bildirmektcdir. Biz de her iki koyun ırkında da gör-
düğümüz bu sivriliğin yaban koyununda Karaman koyununa oran-
la daha uzun ve küt biçimde olduğunu saptadık,

Axis'in dens'inin(4) Karaman koyununda 1-1.2 cm uzunluğun-
da olduğunu bildirdiği halde biz du uzunluğu Karaman koyununda
lA cm, yaban koyununda ise 1.3 cm olarak bulduk.

Axis'in(6) koyunda proc. spinosus'unun caudal'e doğru uzama-
dığını, (5,10) ise bu oluşumun keskin bir kenara sahip olduğunu be-
lirtmektedir. Biz, proc. spinosus'un yaban koyununda sagittal yönde
cranial'den caudal'e doğru gittikçe yükselen keskin kenarlı bir çıkın-
tı halinde olmasına karşılık Karaman koyununda hafif dışbükey
bir yay çizen küt kenarlı bir kabartı biçiminde olduğunu ve cranial
ucunun yaban koyununda dens'in uzunluğu ortasına kadar gelen bir
çıkıntı yaptığı halde Karaman koyununda daha geride kalarak an-
cak dens'in kaidesine kadar uzayabildiğini gördük.

Vertebrae cervica1cs'in (ll) proc. spinosus'unun uzunluğunun
koyun ve keçide diğer ruminant'lara oranla çok farklı olmadığını,
(1) ise koyunda bu uzunluğu n büyük ruminant'lardan daha fazla
olduğunu bildirmektcdir. Biz araştırmamızda bu vertebra'lann proc.
spinosus'larının yaban koyununda Karaman koyununa oranla çok
daha uzun, cranial'e eğikliğinin ise Karaman koyunundan daha faz-
la olduğunu saptadı k.

Vertebrae thoracicae'nin proc. spinosus'larının(7) koyunda geri-
ye doğru eğikliğinin ıo. omur'a kadar devam ettiğini, (10) ise bu ver-
tebra'ların corpus'unun büyük ruminant'a oranla koyunda daha
geniş ve yanlarının daha basık olduğunu bildirmektcdir.

Biz, yaban koyununda ilk 6 vertebrae thoraciae'nin proc. spi-
nosus'larının cranial'e doğru dışbükey bir kavis yaptıkları halde di-
ğerlerinin dik durumda bulunduğunu, Karaman koyununda ise son
4-5. vertebrae thoracicae'ye gelinceye kadar dik olarak bulunan proc.
spİnosus'ların diğerlerinde yaban koyununun aksine cranial'e doğru
bir içbükeylik oluşturduğunu gözledik. Ayrıca vertebrae thoracicae'-
nin corpus'unun uzunluğunun hcl' iki koyun ırkında da I-I ı. arasın-
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da pek belirgin bir fark göstermernesine karşılık son ikisinde biraz
arttığını saptadık.

Vertebrae lumbales'in sayısını (1,3,6,7, i2) koyunda 6-/ adet, (4)
ise Karaman koyununda 6 adet olarak bildirmektediLBiz de (1)
ün görüşüne uygun olarak her iki koyun ırkında da bu sayıyı G ola-
rak bulduk.

i

Vertebrae lumbaJcs'in proe. spinosus'unun(IO) koyunda büyük
ruminant'a oranla yüksek ve öne doğru daha yatık olduğunu, (I, i2)
çok geniş olduğunu, (7) eninin yüksekliğinden azıcık daha fazla, (5)
ise tam tersine yüksekliğinin genişliğinden daha fazla olduğunu bil-
dirmektedir.

Biz yaban koyununda vertebrae lumbales'in proc. spinosus'unun
proximal ucunun caudal yöne doğru alçalanbir eğiklik gösterdiği
halde Karaman koyununda hemen hemen düz bir görünümde ol-
duğunu ve proc. spinosus'un yüksekliğinin yaban koyununda enin-
den daha fazla olduğu halde Karaman koyununda(7) nin de görüşü-
ne uygun olarak tam tersine eninin yüksekliğinden daha çok olduğunu
belirledik.

Vcrtebrae lumbales'in proc. transyersus'unun(4,6) enli oldu-
ğunu,(6) ayrıca bu uzantıların cranial'e dönükbulunduğunu belirt-
mektedir. Biz her iki koyun ırkında da vertebraelumbalcs'in proc.
transyersus'unun(6) nın da görüşüne kısmen uyarak crarıio-ventral
yönde olduğunu ve bu olu~umların serbest uçlarının cranial'inde ya-
ban koyununda bir çıkıntı bulunduğu halde Karaman koyununda
böyle bir oluşuma en belirgin olarak 1. lumbal vertebra'da rastlandı-
dığını saptadık.

Vertebrae sacraies'in koyunda 4 adet (G,9,10), (7) ise küçük rumi-
nant'larda 4-5 adet yertebra'dan meydana geldiğini belirtmektedir.
Araştırmamızda biz de her iki koyun ırkında sacrum'un (6,9, iO) un
görüşüne uygun olarak 4 vertebra'dan oluştuğunu gördük. Ayrıca
(7) küçük ruminant'larda sacrum'un dorsal'e doğru kayis yaptığını,
(4,5) proc. spinosus'larının crista sacralis media halinde birleştiğini,
(3) ise bu birle~menin az olabileceği gibi bazen hiç olmayabileeeğini
de bildirmektcdir.

Çalı~malarımızda yaban ve Karaman koyununda sacrum'un
(7) nin de görüşüne uygun olarak dorsal'e doğru bükülme yaptı-
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ğını ancak bu bükülmcnin yaban koyununda Karaman koyununa
oranla daha hızla olduğunu saptadık. Ayrıca yaban koyununda ver-
tebrae sacrales'in tüm proc. spinosus'iarının birleşerek crista sac-
ralis media'yı oluşturmalarına karşılık Karman koyuııunda(3) ün
de görüşüne kısmeıı uygun oLırak I. saeral vertebra'nın proc. spoin-
sus'unun bu birleşrneye katılmadığını gördük.

Koyuııda vertebrae caudalcs'İn sayısını (7) ;)-24 adet, (I) 16-22
adet, (4) ise Karaman koyununda ."ı-17 adet olarak bildirmektedir.
-Çalışmalarımızda biz de K.araman koyununda bu sayının (4) ün
görüşüne uygtın bulunduğunu, yabaıı koyununda ise 7 adet olduğunu

saptadık.

Vertebrae caudalcs'in öncle olanlarında (I, iO) proc. transver-
_sus'larının daha ince ve sivri olduğunu, geriye gidildikçe düzlcşti-
ğini(ı'O), (I) ise yönlerinin caudare doğru olduğunu bclirtmcktc-

d ir.

Çalışmalarıınızcla her iki koyun ırkında da yıinlerini caudal'e
dönük olarak gördüğümüz proc. transversus'ların uzunluğunun,
sorilara doğru yaban koyununda Karaman koyununa oranla daha
fazla olduğunu belirledik.

Koyun ve keçide costac'nin(9, i2) oldukça <.lar ve düz bir yapıda
olduğunu belirtınektedir. Bizim görüşümüz de Karaman koyunu için
aynı yöndedir. Ancak yaban koyununda costa'lar daha geniş ve la-
teral yüzü oldukça pürüzlüdür.

Sternuın'un (3,5) rumiııanflarda 7 aclet, (4) ise corpus sterni'nin
Karaman koyununda.5 adet sternebrae'den oluştuğunu belirtmektedir.
Bizim bulgularımız <.la Karaman koyunuiçin (4) ün görüşüne uy-
maktadır. Ancak yaban koyununda Corpus sterni G sternebrae'den

oluşmuştur.

Koyunda manubrium sterni'yı (10) üç köşeli, (5) yuvarlak bi-
-çimde, (I) ise üçgen şeklinde uzun ve dar olarak tammlamaktadır.
Biz her iki koyun ırkında da manubrium sterııi'yi silindir biçimin-
de ve uç kısmını (."ı) in de görüşüne uygıııı olarak dorsare doğru kı\-"-

rılmı~ olarak gördük.



R<.os;m 3 ..(;. Ccrvical vertebra'nın cranial'den görünüşü. A) Yaban koyunu (wild sheep),
B) Karaman koyunu ( karaman sheep)

fig: 3--Sixıh ccrvical yertcbra cranial "İc\'\.. a, u-Proc. spinosLls; c,d- Proc. anicularİs <:rani-
alis; c,f- Proc:. transversus; g,lı- Pro,. costarİııs.

Resim 1. LlInıbai vel"(("bra'lıl1] don;al"dcn görünüşü. A) Karaman koyunu (karaman sheep),
Il) 'Yabaıı ko"uııu (\Vild shcep)

J:ig. 4. L\lıl1bar ,.crtcbra, dors,,1 vicw a,b. l'roc. ıransversus; b. Yaban koyununda proc.
ıraıısversus'ı.ııı ııcuıırlaki crania! <:ıkınıı kraııial pruloııgation of transvcrsc process of wild

sııcep); c,d-l'ruc.spiııusus.
(



Resim ,i, Sacnım'llll dors:ı1'dcn göriinüşü. A) Karaıııan koyunu ,karaman ,lıeep), B) Ya-
bau koyuııu (wild ,lıcı'rj

Fig. ;-). Sacnıın. dors"l ,"icw a.lı-AIa oS'i; san i; eu-Crit" sacralis ıncdia

Resim 6. Sternum'un dorsarden görünüşü. A) Karaman koyunu (karaman slıeep), B)
Yaban koyunu (\\'ilc! slıe,,!,)

fig. b. Stcmum, dors"l "icw a,lı-l\lanubriuııı sıcmi; c,d-l'wl'. xiplıoidcus
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