
JİNEKOLOJİ ve ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ

KADIN GENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ

DIŞ GENİTAL ORGANLAR (VULVA – PUDENDUM)

• Vulva aşağıdaki yapıları içerir:
Ø Mons pubis (Mons veneris)
Ø Labium majus
Ø Labium minus (nymphae)
Ø Klitoris
Ø Vestibül
Ø Bulbus vestibuli
Ø Glandula vestibularis major (Bartholin 

bezi)
Ø Glandula vestibularis minor 
þ Paraüretral bezler (Skene bezleri)

Ø Himen 

Dış genitaller

Mons Pubis (Mons Veneris)
• Simfiz pubisin önünde uzanan deri altı yağ dokusundan zengin kabarıklıktır.

Labium Majus Pudendi
• Mons pubisten perineye kadar uzanan fibroadipoz deri kıvrımlarıdır. 
• Erkekteki skrotumun homoloğudur. Labium majuslar sebase, apokrin ve ekrin bezler    

 bakımından zengindir.

Labium Minus Pudendi (Nymphae)
• Labium majus’lar arasında yer alan deri kıvrımlarıdır. 
• Kıl follikülü ve cilt altı dokusu içermez (E-03). Arka kısımda ise birleşerek 

fourchette’i oluşturur. Fourchette ile vajinal açıklık arasında kalan alan fossa 
navikülaris olarak adlandırılır. 

• Labia minora’ların glandları, erkek üretrası penil kısmında bulunan glandula 
preputiales (Littre glandları) ile homologdur.

Klitoris
• Erektil bir doku olup, embriyolojik gelişimde erkekteki penisin homoloğudur. 

Korpus, krus ve glans olmak üzere üç parçadan oluşur.

Vestibül
• Labium minuslar arasında bulunan açıklıktır.
• Vestibüle açılan oluşumlar:
Ø Ostium vajina
Ø Ostium üretra eksterna
Ø Bartholin bezlerinin kanal ağızları (vestibülün posterioruna açılır)
Ø Skene bezlerinin kanal ağızları (vestibülün anterioruna açılır)
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Vestibül

Bulbus Vestibuli
• Ostium vajinanın her iki yanında labium minuslar’ın altında yer alan aşırı vasküler 

erektil dokulardır. Arka uçları Bartholin bezleriyle komşudur. 
• Erkekteki korpus spongiosum penisin homoloğudur.

Glandula Vestibularis Major (Bartholin Bezi)
• Vestibülün her iki yanında, bulbus vestibulinin posterior ucunun altında yer alır. Her 

bez bir kanal ile vestibülün posteriorunda himen ile labium minus arasındaki oluğa 
açılır (N-04). Salgısı visköz, mukoid ve alkali özelliktedir, sadece koitus sırasında akar 
ve vajenin kayganlığını sağlar. 

• Erkekteki bulboüretral bezlerin (Cowper bezi) homoloğudur.

Glandula Vestibularis Minor
• Üretra ile vajen ostiumu arasında vestibülde yer alan çok sayıdaki müköz bezlerdir. 

Bu bezlerden ostium üretra eksternanın her iki yanına açılanları paraüretral bezler 
(skene bezleri) olarak adlandırılırlar. 

• Erkekteki prostat bezinin homoloğudur (N-16).

Himen Feminus
• Vajen girişinde bulunan çepeçevre fibrovasküler membranöz bir yapıdır. Anüler (en 

sık), semilunar, kribriform, septat veya vertikal yapıda olabilir. 
• Bütün bu yapılar patolojik olmayıp, patolojik olan form imperfore himen’dir.

@ Doğumdan sonra kalan himen artıklarına karinküla himenales (karinküla 
mirtiformis) denir (N-03).

PERİNE

• Pelvisi alttan kaplayan kas ve fasyadan oluşmuş tabakadır. Önde simfiz pubis, yanlarda 
tuber iskiadikumlar ve lig.sakrotuberale, arkada ise koksiks arasında kalan eşkenar 
dörtgen şeklindeki bölgedir. 

• Bu bölge tuber iskiadikumlar arasından geçen hayali bir transvers hat ile iki bölüme 
ayrılabilir. Öndeki üçgene trigonum ürogenitale, arkada kalan üçgene de trigonum 
anale adı verilir.
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Perine

• Fourchette ile anüs arasında orta hattaki kalan bölge perineal cisim (santral perineal 
tendon) olarak adlandırılır. Perineal cisme içeriden rektovajinal fasia tutunur.

@ Perineal cismin yapısına katılan adaleler

1. M. bulbokavernosus
2. M. sfinkter ani eksternus
3. M. transversus perinei süperfisialis

Perineal cisim

YÜZEYEL PERİNEAL KOMPARTMAN

• Bu bölüm yüzeyel perineal fasia ile ürogenital diyaframın inferior fasiası (perineal 
membran) arasında yer alır.

@ Yüzeyel perineal kompartman kasları

1. M. transversus perinei superfisialis; Ürogenital trigon
2. M. iskiokavernosus; Ürogenital trigon
3. M. bulbokavernosus (M. bulbospongiozus); Ürogenital trigon
4. M. sfinkter ani eksternus; Anal trigon
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Yüzeyel perineal kompartman kasları

DERİN PERİNEAL KOMPARTMAN

• İki bölümde incelenir.

@ Ürogenital diyafram kasları

1. M. transversus perinei profundus (N-06)
2. M. sfinkter üretra

@ Pelvik diyafram kasları

a. M. levator ani; pubokoksigeus (pubovajinalis, puboperinealis ve puboanalis 
kısımlarından oluşur), puborektalis, iliokoksigeus kaslarından oluşur. 
(E-07, E-09)

b. M. koksigeus

• Pelvik diyafram adaleleri pelvik organların primer destek yapısını oluşturur. 
Ürogenital diyafram adaleleri önde pelvik diyaframı güçlendirir ve vajen ile üretraya 
destek olur. 

• M. levator ani pelvik relaksasyondan korunmada etkin bir rol üstlenir, 
miksiyon ve defekasyona yardımcı olur, doğum sırasında fetal başa destek olur. Vajnal 
doğumlarda hasarlanması durumunda ise pelvik organ prolapsusu sık olarak 
izlenmektedir (Ş-19). 

Derin perineal kompartman kasları



20 TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ TUS HAZIRLIK MERKEZLERİ 21

DIŞ GENİTAL ORGANLARIN DAMAR ve SİNİRLERİ

• Arterleri:
Ø A. pudenda interna: A. iliaka internanın uç dalı
Ø A. pudenda eksterna: A. femoralis’in dalı

• Venleri: İnternal pudendal venlere drene olur.
• Sinirleri: İnnervasyonu sakral pleksusun dalı olan n. pudendus’tan olur. Ağrı duyusunu 

ileten lifler S2-S4 seviyesinden medulla spinalis’e girerler.
• Lenfatikleri: Yüzeyel ve derin ingunial lenf noduna olur.

@ Klitorisin ve Bartholin bezinin lenfatik drenajı diğer vulvar yapılardan farklı 
olarak direkt pelvik lenfatiklere de olabilmektedir.

İÇ GENİTAL ORGANLAR

Vajina (Kolpos)

Genel Bilgiler
Ø Vajenin üst 2:3’lük kısmı paramezonefrik (Müller) kanaldan, alt 1:3’lük kısmı 

ürogenital sinüsten gelişir. 
Ø Vulvayı uterusa birleştiren, ön duvarı 7 cm arka duvarı 9 cm uzunluğunda, 2-3 

cm genişliğinde fibromüsküler bir kanaldır. 
Ø Vajen içinde kalan porsio uteri ile vajen duvarı arasındaki çıkmazlara forniks 

vajina adı verilir. En derini posterior fornikstir ve bu da cul de sac (Douglas çukuru) 
ile komşudur.

Ø Vajenin ön duvarı trigonum vesikale ve üretra ile, arka duvarı ise 
Douglas çukuru ve rektum ile komşudur. Vajina yanlarda endopelvik fasiaya 
ait yapılarla arkus tendineusa tutunur. Bu desteğin zayıflaması sistosele yol 
açabilmektedir.

Ø Vajenin 3 tabakası bulunur:
þ Mukoza:

- Çok katlı, non-keratinize yassı epitel tabakasıyla örtülmüştür.
- Sekresyon; primer olarak endoservikal ve bartholin bezlerinin 

sekresyonlarından, bunun yanı sıra epitel transüdasyonu ve ölü epitel 
hücrelerinden oluşur (E-95).

- Vajen duvarında enlemesine seyreden pek çok mukozal katlantılar 
mevcuttur. Kolumna rugarum adı verilen bu yapılar kavernöz doku 
ihtiva eder ve erektil özellik gösterirler.

þ Muskülaris
þ Adventisya: Bütün vajen etrafını sarar ve bağ dokusu içerir; 

parakolpium da denir.

@ Vajende submukozal tabaka bulunmamaktadır.

Vajenin Damar ve Sinirleri
Ø Arterleri: A. iliaka internanın dalı olan a. vajinalis’ten beslenir. 
Ø Venleri: V. vajinalis yolu ile v. iliaka interna’ya dökülür.
Ø Sinirleri:
þ Üst 2:3 kısmının innervasyonu; uterovajinal pleksus (Frankenhauser 

ganglionu); ağrı duyusunu ileten lifler T11-L2 seviyesinden medulla 
spinalis’e girerler.

þ Alt 1:3 kısmının innervasyonu; N. pudendalis: Ağrı duyusunu ileten lifler 
S2-S4 seviyesinden medulla spinalis’e girerler.


