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YERLİ MERKESİN (EQUL:S ASINUS L.) GÖZÜ (ORGANUM YISUS)
ÜZERıNDE KOMPARATİF MAKRO-ANATOMıK YE SUBGROS

ARAŞTIRMALAR ı

R. Merih Hazıroğlu2

(Comparathe macC(}-anatomic and sub~ross studies on the eye of the local donkey)

Summary: Organum visus IFas studied maero-anatomica/ly and
subgrossly in donkeys. Ten adult donkeys were used as experimental
aninıals. Diss(:('tions were performed wıder tlıe stereo-nıicroscope and
magni(ying glass.

ı- Tlıe average m/ııe of orbital axis IFas8 cm and tlıe aııgle between
tıFO orhiral axis l1'as.Iimnd as ı ıo degrees.

2-- Tlıe number oj' pili taetiles on and around tlıe palpebra inferior
ıı'ere rangedlrom 5 to 25. Tlıeir lengtlıs variedf;'om ı to 5 C/l7. On the
otlıer Iıaml, tlıere ıı;ere aııe t%ur pili taetiles on palpebra sııperior. The
lengtlı oj' pili taetiles ıı'ere sma/ler tlıan 3 cm.

3- Tlıe number oj' g/l. tarsales ıı'ere 40-50 on palpebra sııperior
aııd 20--30 on palpebm iııj'erior.

4- Tlıe eartilage ıvlıielı is in tlıe struetııre oj' plica semilUllClriscon-
jUlıetil'ae is Iıyalin in natw'e. There is only serous gl. supeıficialis on tlıe
mrtilage. Four ol' five exeretory duets opeıı out Fonı the bulbal' surfaee
ol tlıe gl. super/i"cialis.

5-- Tlıe ıveiglıt of gl. laerimalis w/lged .from 2,6 to 3,7 gr aııd their
sizes were 4,5 )( 3 cm. Tlıe number ol tlıe exeretory dııets were about
18-24.

6- The total lengtlı of nasolacrimal duet varied Fom 21 to 24 cm.
Tlıe duet ıvas endecl ıı'itlı orificium al 2-3 mnı iıı dianıeter, on tlıe la-
teral ım/l of tlıe nares.

1 Aynı adlı doktoru tezinden özetlenmiştir.
2 Araş. Gür. Dr., A.O. Yet. Fak., Anatomİ Bilim Dalı, Ankara.
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7- M. obliqııııs rentralis shOlrs a macroscopically mııscıılar strucfure
af the line (~( insertio, m. recfııs dorsalis has the '•.ridesf tendon while m.
obliqııııs dorsalis has fhe narrowest and fhe longesf inserfio telU/oıı.

8- The vo/ııme of bıııblis ocıı/i was 35 cc and fhe ıreight ıras 37,5
gr 0/1 the average. Transl'ersal di{ı/l1eter and verfical diameter o( blı/blı.I'
oculi in fhe equator Il'ere 4,6 cm and 4,2 cm re.ljJectively. The lengfh of
axis hulhi exfemııs ıms 4,1 cm and fhe length of {lXis hıılbi internus ıms
3,8 cm.

9-- The mean volııme oL corpııs l'I'freıım was 24 cc. The average dia-
me ter (?l the lens was ),8 cm and the weighf ıras 2,3 gr. The lengfh ol
axis leııtis ıras 1,2 cm,

Özet: Bu çalışmada merkebin görme duyusu organı (organum
visus) makro-anatomik ve sııbgros olarak incelenmiştir. Bu amaçla An-
kara yöresindeli sağ/aııan iO adet ergin merkep klıllall/l/1l1ştır. Diseksiyon
losmen lup, kısmen de steromik rosk op altmda gerçek leştiri/mi.yfir.

)- Merkepte orhita ekseni ortalama 8 cm, iki orbita ekseni arasııı-
dak i açı ise i iO derece olarak bulıınmuştllr.

2.- Merkepte palpebra inlerior üzerinde ı'e çevresinde uzunlııklart
)-5 cm olan 5--25 adet pili tactiles yer alır. Pa/pebra sııperior üzerinde
ve çevresinde ise uzunIlik lart en feız/a 3 cm ye Iılaşabilen )-4 adet pili
tacti/es bu/ıınur.

3-- GII. tarsa/es sayısı palpehra .I'ııperior'da 40-50, palpeımı inleri-
oı.'da ise 20-30 adettir.

4 - Merkepte plica semilımaris con;unctivae'nll1 yapısına giren kı-
kıı'dak hyalin karakterdedir. Kıkırdağm üzerinde sadece seröz yapıda
olan gl. super(icialis bulunııl'. Gl supeı:ficialis'in bıılbus ocl/Ii'ye bakan
yüzünden 4-5 adet akıtıcı kanal çıkar.

5- Gl. lacrimalis'in ağırıııtı 2,6-3,7 gr, boyutlrm ise 4,5 >( 3 cl/l
dil'. AklftCI kanallarm sayl.I'1 )8-24 adet arasmda değişir.

6- Merkepteductus nasolacrimalis'in toplam uzunluğu 2ı--24
C11larasmda de/fişir. Kanal hurun deli/Jinin lateral dııı'an iizerinde 2-3
mm çapmdaki delikle sonlamr.

7-- M. ob/iquus veııtralis, insertio çizgisinde makroskopik olarak
kassel bir yapı gösterir. İnsertio tendm'ıı en geniş olan kas m. rectııs dor-
salis, en UZUIl ve dar olaıı kas ise m. obliquus dOl'salis'lir.
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8- Bulbus oculi'nin hacmi 35 cc, ağırhğı ise ortalama 37,5 gr dır
Bulhus oculi'nin ekvalol'da Iransl'ersal çapı 4,6 cm, ekvatorda vertical
çapı 4,2 cm dir. Axis bulbi externus 4, i clll, axis bulbi internus 3,8 cm
uzllıılulIıl1ldadır.

9- Merkepte corpus vitreUIl1'Wlhacmi ortalama 24 cc dir. Lens'in
Ç(fPIorıalama ı,8 cm, a,~/rhğı ise ortalama 2,3 gr dır. Axis lenlis'in
uzunluğu 1,2 cm dir.

Giriş

Anatomi dersi öğrenci uygulamalarında ve laboratuvar çalışma-
larında tektırnaklı hayvan örneği olarak ekonomik olması ve kolay
bulunabilirliği nedeniyle at yerine merkep kullanılmaktadır. Ancak
klasik a~1atomi kitaplarında tektırnaklı hayvan örneği olarak genelde
at anatonıisi incelenmiştir (5, 12, 17, 22).

Whyman ve ark. (20) "Equidae'nin göz ve orbita'sının anatomisi"
adı altında atı incelemiş, Latimer ve ark. (9, 10) atın nasolacrimal ka-
nalının gros anatomisİ üzerinde çalışmışlardır. Diesem (3) ise at orbİta'
sı üzerinde incelemeler yapmıştır.

Merkep anatomisiyle, özellikle görme organı ile İlgili araştırma-
ların (4, 8,15) oldukça az ve sınırlı oluşu bu araştırmanın yapılmasının
yararlı olacağını düşündürnıüştür.

:\1ateryal ve :vIetot

Araştırmada Ankara yöresinden temin edilen LO adet ergin mer-
kep kullanılmıştır. Hayvanlar bilinen yöntemlerle anesteziye alınıp,
a. carotis communis'ten kanları boşaltılmıştır. Sonra aynı yerden da-
mara % iO luk formaldehit solusyonu verilerek kadavralar tesbit

. edilmiş, diseksiyon yapılıncaya kadar % LO luk formaldehİt solusyonu
içeren havuzlarda saklanmıştır. Orbita ile ilgili araştırmaları gerçek-
leştirmek için baş kemiklerinin maserasyonu yapılmıştır (19).

Bu çalışmada Anatomi Bilim Dalı'nda devamlı kullanılan aletler-
den başka, subgros çalışmalar ve mikrofotoğrafı için Olympus MTX
operasyon mikroskobundan yararlanılmıştır. Milimetrik ölçümler
oküler mikrometreli Jcna marka stereomikroskopla, ağırlıklar ise
Mettler marka, H tip terazİsiyle saptanmıştır. Hacim ölçümlerinde
milimetrik cam ölçekler kullanılnuştır.
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Ductus nasolacrimalis'in diseke edilmesi için merkep başları me-
dian olarak elektrikli testereyle kesilmiş ve diseksiyon başın medial
tarafından yapılmıştır. Diseksiyon işlemini kolaylaştırmak amacıyla
punctum lacrimale'den enjektör yardımıyla plastoid verilmiştir. Plas-
toid, 5 gr sıvıya (monomer) 3 gr toz düşecek şekilde hazırlanarak ho-
mojen hale getirilmiş ve karışıma renk vermek amacıyla Sudan Geib
3 ilave edilmiştir.Plastoid enjekte edilen materyal 48 saat bekletildik-
ten sonra diseksiyon yapılmıştır.

Histolojik bilgiler Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı'nca tesbit
edilmiştir.

Araştırmada ı973 te yayımlanan Nomina Anatomiea Veterİnaria
(l3)'daki terimler kullanılmıştır.

Bulgular

Orbita: Merkepte orbita'yı şekillendiren kemikler os frantale,
os lacrimale, os. zygomatieus, os sphenoidale, os maxillare, os pala":
tinum ve os temporale'dir. Orbita ekseni (for. optieum ile aditus 01'-

bitae'nin orta noktası arasındaki uzaklık) 8 cm, iki orbita ekseni ara-
sındaki açı ise 110 derecedir.

Pa/pebrae: Göz kapaklarının serbest kenarıyla sınırlandırdığı
rima palpebrarum'un uzunluğu 42 mm dir. Palpebra superior'da or-
talama 180 adet cilia, 4 veya 5 sıra halinde uzanmaktadır. Palpebra
inferior'da ise cilia bulunmamaktadır.

Pili tactiles'in palpebra inferior'un üzerinde ve çevresinde düzensiz
olarak yayıldığı, uzunluklarının 1-5 cm, sayılarının 5-25 adet ara-
sında değiştiği saptanmıştır. Palpebra superior'un üzerinde ve çevre-
sinde yer alan pili tactiles'in, palpebra inferior'un üzerinde ve çevresin-
de görülenlerden oldukça az sayıda olduğu (1-4 adet) ve uzunlukları-
nın en fazla 3 cm ye kadar ulaşabildiği gözlenmiştir.

GII. farsa!es (Şekil i): GB. tarsales'in akıtıcı kanaııarı limbi pal-
pebrales posteriores'e linear şekilde sıralanmış olarak açılırlar. Palpeb-
ra superior'da 40-50 adet, palpebra inferior'da 20-30 adet gll. tar-
sales bulunur. Gl!. tarsales'in ortalama uzunluğu 5 mm eni 0,8 mm dir.

P/ica semi!unaris conjunctivae: Merkepte, plica semiJunaris con-
junctivae'nın yapısına giren cartilago'nun üzerinde yer alan bezsel
yapının büyük bir bölümü m. rectus lateralis ile m. rectus ventralis
arasındaki yağ dokusunun içine yerleşmiştir.



Şekil ı. Alı göz kapağında bulunan glaııdulac tarsales ( x 5) a) glandulae tarsales (Tarsal
glaııds in the lower eyelid a) larsal glands).

Cartilago (Şekil 2) hyalin karakterdedir. Kabaca "T" harfine ben-
zetilirse, serbest ucu ve serbest ucunu örten membrana nictitans "T"
nin horİzontal kenarına paralel konumda yer alır Ye comea'ya doğru
uzanır. Cartilago'nun palpebrae'ya bakan yüzü konyeks, bulbus oculi'
ye bakan yüzü konkay'dır. Ayrıca palpebrae'ya bakan yüzü oldukça
pürüzlüdür. Cartilago'nun membrana nictİtans'l destekleyen serbest
kısmı diğer kısımlardan dalıa incedir ye üst göz kapağına doğru daha
fazla ilerlemiştir. Cartilago'nun tüm uzunluğu ortalama 24 mm dir.

Merkepte cartjlago'nun üzerinde sadece seröz karakterde, pembe
renkli,lobuler görünüşlü gl. superficialis bulunur. Rezin büyük bir bö-
lümü kıkırdağın bulbus oculi'ye bakan yüzündedir. Gl. superficialis'in
4 yeya 5 adet olan akıtıcı kanalı kıkıı'dağın bulbar yüzünde conjunc-
tiva'nın yapmış olduğu kese içine açılır. Açılış delikleri membrana
nictitans'ın serbest kenarından 6-7 mm içeride dorsarden yentral'e
doğru düzensiz aralıklarla sıralanmıştır. Çıplak gözle mhatlıkla görü-
lürler. Deliklerin çapı ortalama 420 :L. dur.

Merkeptc membrana nictitans'ın serbest kenan siyah renkli pig-
mentle kaplıdır. İncelenen merkep gözlerinden sadece birinde membra-
na nictitans'ın pigment içermediği görülmüştür.
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Şekil 2. Cartilago palpebrae tertiae (:< 5) :ı) cartilago'nun serbest kenan o) cartilago'nul1
sap kısmı (Cartilage of the third eyeIili a) free part of the cartilage b) handie part of the

cartilage).

Conjunctiva: Tunica conjunctiva palpebrarum, gll tarsalcs üzerin-
de düz ve gergin, diğer kısımlarda is~ belirgin dürümler şekillendirmiş-
tir. Palpebra 'ların serbest kenarlarında 2-2,5 mm lik conjunctiva
bölümü pigmentle kaplıdır. Ayrıca tunica conjunctiva bulbi'nin sclera
üzerindeki cornca'ya yakın kısımları 7-8 mm genişliğe ulaşan pig-
mentasyon gösterir.

Apparatııs lacrimalis:

Glaııdula lacrima/is (Şekil 3): Glandula lacrimalis yassı, düzensiz
bir dikdörtgen şeklinde ve pembe renklidir. Os frontale'nin proc. zy-
gomatİcus'u ile bulbus oculi'nin dorso-Iateral'i arasında yer alır. Ağır-
lığı 2,6 gr ile 3,7 gr arasında değişir. Merkepte gl. lacrimalis seröz ka-
rakterde ve tubuloalveoler yapıdadır. Gl. lacrimalis'in transversal yön-
de en geniş kısmı ortalama 4,5 cm, sagittal yönde en geniş kısmı ise
ortalama 3 cm dir. Bezin palpebral kenarı özellikle lateral yanında da-
ha kalındır. Kalınlığt burada 7 mm ye ulaşır, caudal kenarına doğru
bezin kalınlığı yavaş yavaş azalarak 1,2 mm ye kadar düşer.
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Şekil 3. Glandula laerinıalis ve akıtıcı kanalları a) !odamiLllalaerinıalis b) dueluii exerctorii
(LaerilT'al gland and excrctory ducts a) laerimal gland b) excrctıı!'y ducts).

Glandııla laerimalis'in akıtıeı kanallarının sayısı 18-24 adet ara-
sında değişir. Akıtıeı kanallar fornix eonjıınetivae superior\ın lateral
yanmına açjlır1ar. Açılış deliklerini mukroskopik olarak görmek miim-
kündür. Kanalların dış çapı i mm dir.

Çift olan eanalieuJi lacrimalis']er punetıım berimale ilc başlar.
Merkepte plInctlım berimak angulus ocuii medialis'den 5.-6 mm la-
terarde, palpcbra'nın bulbus oeııli'ye bakan yüzünde ve liınbus pal-
pebrarum posterior'a 2 miLL ıızaklıktadır. Şekli mekik biçimindedir.
Uzun çapı 1,5 mm kısa çapı i mm dir.

Canalieulus lacriınalis'ler eomnıissura palpcbrarunı medialis'e
doğru birbirine yaklaşarak ilerler ve os !nerimeıle'nin fOSS;ı sacci lac-
riınalis'inde saccııs lacriınali~'i oluştururlar.

Saeeus beriınalis'ten başlayan ductus nasolacrimalis (Şekil 4),
önce os lacrimalc ve maxilla'nın şekillendirdiği kemiksel yapı içinde
ilerlcr. Duetus nasolaerimalis'in kemiksel yapı içinde seyreden kısmı-
nın uzunluğu 6,5-8 cm arasındadır. Duetııs nasolaerimalis angulus
oeuli medialis'den ayrıldıktan sonra nasodorsal yönde ilerler. L mo-
lar dişin caııda1'i düzeyinde en yüksek seviyeye ulaşır. Daha sonra
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Şekil 4. Ductus nasolacrimalis a) ductus nasolacrimalis b) cartilago nasalis accessoria me-
dialis (Nasolacrimal duct a) nasolacrimal duct lı) medini ncessory canilage).

nasoventral yönde belirgin bir iniş gösterir. Bu nedenle ductus naso-
lacrinıalis'in bu kısnıı dorsal'e doğru konveks bir yay görününıünde-
dir. II ı. premolar dİş düzeyinde kemiksel yapıdan dışarı çıkar. Ductus
nasoJacrimalis'in en geniş bölümü I. molar diş düzeyine rastlayan bö-
lümüdür. Burada genişliği 7 mm dir. Kanal bu genişlemeden sonra
hafifce daralarak devam eder.

Ductus nasolacrill1alis'in kemiksel yapı dışında seyreden kısmı
maxilla'l1l1l sulcus lacriıııalis'i içinde, önce kıkırdakla daha sonra mu-
koz membranla çevrili olarak, nasal'e doğru ilericI'. Kemiksel yapıdan
dışarıya çıkan kanal, başlangıçta meatus na si medius düzeyinde yer
alır, sonra hafif bir eğinıle nasoventral'e doğru ilerler. Ductus naso-
'Iacrimalis'in bu bölümü iı. prenıolar diş düzeyinde 5 mm genişlikteyken
cartilago nasalis accessoria medialis'in caudo-ventral'ine ulaştığında
genişliği J ıllıll ye düşer. Ductus l1asolacriınalis. cartilago nasalis acees-
soria mcdialis'İn Jateral'indcn geçerek nasal'e doğru uz.anır ve plica
basalis'in ventral'inden dorsal'ine doğru ortalama 45 derecelik açı
yaparak yükselir. Ductus nasolacrimalis, plica basalis'in dorsal kenarı-
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nın orta noktası yakınından transversal olarak lateral'e doğru 3 cın
ilerler ve burun deliğinin lateral duvarı üzerinde 2-3 ITIm çapındaki
delikle sonlanır.

Merkepte kanalın toplam uzunluğu 21-24 cın arasında değişir.

Mm. bulbi (Göz yuvan kas/an):

a) Mm. recfi (Şekil 5 a, b, c): Origolarını for. opticum yakınından
alırlar. Birbirinden uzaklaşarak ilerler ve bulbus oculi'nin ekvatorunun
anterior'unda sclera üzerinde sonlanırlar.

Şekil 5. Mm. bulbi'nin mediaI'den görünüşü a) m. rectus dorsalis b) m. rectus medialis
c) m. rectus ventralis d) m. obliquus dorsalis e) m. obliquus ventralis f) m. retractor bulbi
(Medial view of the extraocular muscles a) ffi. rectııs dorsalis b) ffi. reclııs medialis c) ffi. rec-
tus ventralis d) ffi. obliquus dorsalis e) m. obliquııs ventralis f) ffi. retractor bulbi)

Mm. recti'nin insertio tendosu hariç uzunluğu ile en dar ve en ge-
niş oldukları yerlerdeki ölçümler aşağıdaki gibidir.
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M. reel us dorsalis
M. reetus ventraJis
M. reetus lateralis
M. reetus medialis

Uzunluk
(cm)
6.2
5ıi
5.7
6

En dar kısım
(cm)
08
0.6
08
0.8

En geniş kısım
(cm)

2
1.3
1.5
ı.ıl

M. rectus dorsalis en geniş insertio tendosuna sahiptir. M. rectus
lateralis, m. rectus dorsalis, m. rectus ventralis inscrtio çizgilerinde
hafif iç bükeylik gösterir. M. rectus medialis'in insertio çizgisi ise hafif
dış bükeydir.

Mm. recti'nin insertio tendoların111 insertio çizgisindeki genişliği,
uzunluğu ve limbus cornea'ya olan en yakın mesafesi aşağıda gösteril-
diği gibidir.

Tcndo

M. reelus dorsalis
M. reeıus ventralis
M. reelus medialis
M. reelus laleralis

Genişlik
(cm)

2.7
ı .5
2 :1
1.7

Uwnluk
(cm)

2. ı
1.1
15
1.2

Limbus eornea'ya
en yakın mesafe

(cm)
0.9
0.8
1.5
0.8

b) Mm. oh/iqui bu/hi:

M. ohliquııs dOl'sa/is (Şekil 5d): For. ethmoidale yakınından ori-
giıı alır. Cartilago troclılearis'in üzerindeki sulcus muscularis'den geçer.
M. rectus dorsalis'in dorsarinden geçerek limbus cornea'dan 1,5 cm
uzaklıkta insertio yapar. Insertio tendosuııun uzunluğu 2,5 cm, inser-
tio çizgisindeki genişliği ise 1,2 cm dir. M. obliquus dorsalis'in tendo
kısmı hariç uzunluğu 8 cm dir. En dar kısmı 0,4 cm, en geniş k1S11110,7
cm dir.

M. ob/iquus venıralis (Şekil Se): Origosunu os lacrimale'deki fossa
m. obliqui ventralis'den alır. Insertio çizgisinde makroskopik olarak
kassel bir yapı gösterir. Limbus cornea'ya en yakın olduğu noktada
limbus cornea'ya olan uzaklığı 0,5 cm dir. M. obliquus ventralis'in
tüm uzunluğu 4,5 cm olup eıı kalın kısmı 1,8 cm, en dar kısmı da 0,6
cm dir. M, rcctus ventralis'i yentrarden. çaprazlayarakadeta comea'
ya paralel bir seyir gösterir.,
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c) M. retractor bulbi (Şekil 5f): For. opticum çevresinden origin
alır. Mm. recti'nin insertio çizgilerinin gerisinde selera üzerinde son-
lanır.

M. retractor bulbi'nin insertio çizgisinin bulbus oculi'nin dorsal,
ventral, lateral, medial'inde limbus cornea'ya olan uzaklığı aşağıdaki
gibidir.

Dorsal'de
Ventral'de
Lateral'de
Medial'de

Limbus cornea'ya olan uzaklık (cm)
3,2
1,8
2,4
2,5

Cartilago troclılearis: Ortalama 6 mm eninde ve 7 mm uzunlu-
ğunda bir kıkırdaktır. Üzerinde iki labium'la sınırlanan kas oluğu bu-
lunur. Medial kenan hafif dış bükey, lateral kenan ise düz ve sagittal
eksene göre hafif obliktir.

Bulbus oculi: Merkepte bulbus oculi'nin hacmi 35 cc, ağırlığı ise
37,5 gr dır. Ekvatorda transversal çapı 4,6 cm, ekvatorda vertical çapı
4,2 cm dir. Axis bulbi internus 3,8 cm, axis bulbi externus ise 4, i cm
dir.

Tunica fibrosa bulbi:

Coı'nea: Merkepte eornea transversal ovaldir. Lateral i /3 ünde
vertical çapı azalır. Vertical çapı en geniş kısmında 24 mm dir. Cornea'
nın vertex'deki kalınlığı 1,2 mm, periferdeki kalınlığı 1,3 mm dir.

Sc/era: Kalınlığı proximal kutupta 1,9 mm, ekvatorda ise 0,6
mm. dir. Cornea yakınında kalınlığı tekrar artar ve 1,4 mm ye ulaşır.

Tunica vasculosa bulbi:

Choroidea: Ortalama kalınlığı 0,09 mm dir. Tapetum lucidum,
discus n. optici'nin dorsal'inden geçtiği varsayılan düzgün bir çizginin
dorsal'inden başlar. Lateral'de corpus cİliare'ye 8 mm, medial'de 5
mm, dorsal'de ise 15 mm kadar yaklaşır. Rengi discus n. optici'nin
hemen üzerinde belirgin metalik yeşil-mavi iken dorsal'e doğru renk
mavi-siyaha dönüşür.

Corpus ciliare (Şekil 6): Corpus ciliare'nin choroidea'ya bitişik
kısmı olan orbiculus eiliaris 2-2,2 mm genişliğinde ve hemen hemen
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Şekil 6. Corpus ciliare (x 5) aL proc. ciliaris bı dorsal taraf cl medial taraf (Ciliary body
al ciliary processes bl dorsal side cl medial side).

düz bir halka görünümündedir. Proc. ciliarİs'lerin boylarının daha kısa
olduğu nıedial yarınıda orbieulus eiliaris çok clar bir alanı kapsar ya
da hiç görülmez.

Caroııa ciliaris: Corpus ciliare'nin iç yüzünde Jens'e doğru ışınsal
tarzda sıralanmış proe. ciliaris'lerden oluşur. Merkepteki sayısı 98-- 100
adet olan proc. ciliaris'lerin boyları bulbus oculi'nin medial yarımında
daha kısadır. Medial yarınıda boyları 7 ınm iken diğer kısımlarda LO
mm ye çıkar.

M. ciliaris: Corpus cilian~'nin dış yüzü ilc sclcra'nın iç yüzü ara-
sında kirli beyaz renkte bir halka görünümündedir. Genişliği ortalama
1,8 mm dir.

iris: Merkepte iris koyu kahve renktedir. Pupilla enine ovaldir.
Granula iridica, iris'in fascies anterior'unda özellikle pupilla'nın dor-
sal'inde belirgin granüller şeklinde görülür.

Tuııica interna bulbi: Kirli beyaz renktedir. Kalınlığı n. üpticus
çevresinde 0,21 mm iken pars ce ca retinae'da O,lO mm ye düşer. Dis-
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cus n. optici'nin şekli transversal ovaldir. Transversal çapı 6 mm,
vertical çapı ise 4 mm dir.

Co rp ııS vi/reum: Merkepteki hacmi ortalama 24 cc dir.

Leııs: Lens'in çevresi düzgün bir daire şeklindedir. Vertical ve
transversal çapı ortalama 1,8 cm dir. Lens'in hacmi ortalama i,8 ec,
ağırlığı ise ortalama 2,3 gr dır. Axis lentis'in uzunluğu i,2 cm dir.

N. op/icus: N. opticus'un çapı merkepıe 4-5 mm dir.

Tartışma

Orbita'yı şekillendiren kemikler merkeptc de literatür (3, 5) veri-
lerine uygun olarak bulunmuştur. At için ı i5 derece (12), sığır için
104,5 derece (18) olarak bildirilen orbita ekseni açısı, merkeptc Il0de-
rece olarak saptanmıştır Bu değer, orbita ekseni açısı yönünden, mer-
kebin at ile sığır arasında bir konumda bulunduğunu göstermektedir.

Whyınan ve ark. (20), equidac'de palpebra superior'un' üzerinde
ve çevresinde uzunluğu ı9-67 mm olan ı ila 5 adet, palpebra inferior
üzerinde ve çevresinde ise uzunluğu 27- -72 mm olan 2 ile 14 adet pili
tactiles bulunduğunu bildirmektedirler. Bu çalışmada ise merkepte
palpebra superior üzerinde uzunluğu en fazla 3 cm olan ı-.--4 adet,
p31pebra inferior üzerinde ı .-5 cm uzunluğunda 5-25 adet pili tac-
tiles saptanmıştır.

Merkepte üst göz kapağında 40---50 adet olarak saptanan gll.
tarsales sayısı, literatürde (17, 20) equidae için bildirilen değerlerle yak-
laşık olarak aynıdır. Ancak merkebin alt göz kapağında aynı litera-
türün equidae için bildirdiği sayıdan daha az (20- 30 adet) gll. tarsa-
les saptanmıştır.

Merkepte plica semilunaris conjunctivae'nın yapısına giren kıkır-
dağın üzerinde literatürde (ı, 22) bildirildiği gibi sadece gl. superfici-
alis'in bulunduğu ve bezin seröz karakterde olduğu saptanmıştır. Equ-
idae'de gl. superficialis'in akıtıcı kanalları sayısı 2-5 adet olarak bil-
dirilmektedir (22). Merkepte ise kanal sayısı 4- 5 adet bulunmuştur.

Equidae'de gl. lacrimalis'in transversa! yönde uzunluğu 5 cm, sa-
g;ttal yönde uzunluğu 2,5-3,0 cm, akıtıcı kanalları sayısı ise 12-16
adet olarak bildirilmiştir (3, 5, 17). Diğer evcil memeli hayvanlardan
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domuzda 5-6, köpektc 3-) (5), devede i (2), koyup ve kecide 4-)
(16), sığırda 6.-8 (3, ı8) adet ductuli excretorii bulunduğu bildiril-
mektedir. Merkepte gl. lacrimalis'in 2,6-3,7 gr ağırlığında, .),--4.5
cm boyutlarında olduğu, 18-- -24 adet ductuli excretorii'nin bu bez i
terk ettiği saptanmıştır. Bu bulgu merkebin ductuli excretorii sayısının
çokluğu bakımından evci! memeli hayvanlar içinde ilk sırayı aldığını
göstermektedir. Boyutları bakımından da daha iri vücutlıı olan diğer
atgi!lerinki ile eşdeğerdedir.

Ductus nasolacrimalis'in kemik içinde seyreden bölümünün lIzun-
ğu merkepte 6--8 cm (I 5). atta 7-8 cm (9) olarak bildirilmiştir. BiL

çalışmada, literatürde (I 5) merkep için bildirilen değere yakın olarak
6,5----8 cm uzunluğunda bulunmuştur. Kanalın bu bölümünün i I:'
premolar dişin anterior'unda belirgin bir dilatasyon gösterdiği bildiril-
ınektedi r (15). Ancak yerli merkepte benzer bir dilatasyon görülmemiş-
tir.

Merkepte ductus nasolacrimalis'in kemiksel yapı dışında seyreden
bölümünde cartilago nasalis accessoria ınedialis düzeyinde at için
bildirilen (9) genişlemeye rastlanınamıştır.

Atta ductus nasolacrimalis'in burun deliğinin tabanında deri ve
mukoza geçişine küçük bir delikle açıldığı bildirilmektedir (3, 5, 10,
IL, 17). Merkepte ise kanalın burun deliğinin lateral duvarı üzerinde
2-] mm çapındaki delikle sonlandığı görülmüştür. Bu bulgu Said (15)
tarafından merkcp için bildirilen bulgu ile aynıdır. Merkepte, katıı'da
varlığı bildirilen (5) accessor açılış deliklerine rastlanmamıştır.

Merkepte ductus nasolacrimalis'in tamamının uzunluğu litcra-
türde (15) bildirilen değere çok yakın clarak 21-24 cm bulunmuştur.

Merkepte 111. rectus dorsalis, mm. recti grubunda en uzun ve en
geniş insertio tendosuna sahip kas olarak bulunmuştur. Hifny ve ark.
(6-8), benzer şekilde merkep, katır, ve sığlı'da 111. rectus dorsalis'in en
uzun, merkep, katır ve devedc ise en geniş insertio tendosuna sahip
olduğunu bildirmişlerdir.

M. obliquus ventralis'İn inscrtio çizgısının sığırda tendinöz (6),
buffalo, at ve devede ise ancak limbus cornea'ya yakın olan ucunun
tendinöz, uzak olan ucunun kassel (6-8) olduğu bildirilmiştir. Mer-
kepte bu kasın insertio çizgisi makroskopik olarak kassel bir görünüm-
dedir.
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Literatürde cartilago trochlearis'e ilişkin sayısal bir değere rast-
lanmamıştır. Çalışmada cartilago trochlearis'in merkepte 6 mm enin-
de ve 7 mm boyunda olduğu saptanmıştır.

Merkepte bulbus oculi'nin hacmi ve ağırlığı ekvatorda transversal
ve vertieal çapları at için bildirilen değerlerden (22) daha düşük değer-
de bulunmuştur. .

Comca, sclera, choroidea'ya ait merkepteki bulgular, ata ait bul-
gulara (12, ı4, 22) yakınlık göstermektedir.

Tapetum lueidum'un renginin Whyman ve ark. (21) tarafından
bildirildiği gibi örtü tüylerinin rengiyle ilişkisi görülmemiştir.

Processus eiliaris'lerin sayısı merkepte 98-100 adet saptanmıştır.
Bu değer, literatürde (12, 22) equidae için bildirilen değerle aynıdır.

Merkepte lens'in çapı Fath EI-Bab (4)'ın bildirdiği değerde bu-
lunmuştur. Lens'in hacmi ve ağırlığı da literatürdeki (4) değerlere (1,8
cc ve 2,2 gr) yakın değerde saptanmıştır.

Merkebin görme duyusu organı (organum visus) üzerinde makro-
anatomik ve subgros yapılan bu çalışmayla merkep anatomisine iliş-
kin araştırmalara katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
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