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Tavşan, kobay ve sıçanda plica vocalis ve musculus
thyroarytenoideus'un anatomisi*
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Üzet: Eveıl memcli hayvanlarda ,cs üretimi laryllX tarafından yapılmakta. sesin reSOIl<lIlS1ise solıııııım vc sindirım yoll<ırı (ı/c-
rıııdeki hazı yapılar tarafıııd,Ul ayarlanmaktadır. Erkek ve dişi olmak Uzere ergin iS tavşan (Yeni Zelanda), 15 kobay (.ılbınoivc 21
adet "çan (Sprague Dawley) üzerinde yapılan hu çalışmada pliea voealis. ligamentum voeale ve Intlsculus thyroarytenoıdcıı,'un aııa-
tomi,i ıncelenmiştir. Pliea vocalis'in en kabarık olarak tavşanda hulunmasına karşın. genişliğinin h<ıyvanlarııı hüyükliiğii dc gö-
lönLıne alındığında kahayda daha fazla olduğu belirlenmiştir. Her üç hayvanda da plica vocalis'ın allında. eartıl.ıgo arytenoidca'nın
prnce"us voc<ılis'i ile cartilago thyroidea'nın dor,al yüzü arasında uıan<ın Iigamentum voe<ıle kobay vc sIÇ',llHb ancık histolOJık [XC

paratlard.ı tespit edilmiştir. Carıilago Jrytenoidea'nın processus Intıseularis'i ile cartilago ıhyroidea'nın dorsal YÜllİ arasında 1ı/,ln.111
mu,cıılm ıhyroarytenoideus'un tavşan ve sıçanda tck parçalı. kahayda i,e ar<ılarında belirgin hir mesafe hulıınm.ınldkhı birlikte 11111,-
culus \ocalıs ve ımıseulu, ve,tibuIJris olmak üzere iki parçalı olduğu saptanmışlır. Iki plıca vocalıs arasll1da kılan rıma glotlIdis'ln
t,ıvşaııd,ı kobay \'e sıçana göre daha geniş şekillendiği. kobayda i,e dişilerde erkeklere oranla biraz daha dar olarak bıılıındıığl1 bc-
Iırlenmiştir. eÇ hayvan türünde de erkek ve dişiler ile sağ ve sol tarafta yer alan anatomik oluşumlar anısında. ijlçümlerdcki Ltrkbr
ve ımısculus ıtıyro<ırytenoideus'un koh<ıyd.ı iki parçalı olması dışında bariz bir yapıs<ıl değişikliğin bulunmadığı tespit cdılmıştir.

Anahtar kelimeler: Anatomi, kohay. larynx, nııısculus thyroarytenoideus. pliea vocalis, sıçan. tavşali

The anatomy of the vocal fold and thyroarytenoid muscle in rabbit, guinea pig and rat
Summary: In domcstic mammals. vocalisation is perforıned by the larynx. whercas the resonalice is regulaıed by certaın

stnlctılres on respıratoryand digestive traeı. In this study. earriccl oul on LS rabbits (New Zcalancl). 15 gllİnea pigs (alhıno) aııd 21
rats (Spraguc Dawley) ineluding both sexes. anatomyol' the voc<ll fold. voeal ligament aııd the thyrmırythenoid mıısele has been 111-
vestigaıecl. it has been determined that yocal fold is the s"'ollenest in the rabbi ı. but it is ınore width in the guine,ı pig wheıı ıhe CllIl-
ınals grealiıess has been compared eaeh other. In eaeh species, the yoeal ligamenı. whieh takcs pJace betv",een the clorsClI SlırrdCC or
ıhe thyroid cartilage and voeal process of the arythenoid eartilage and under the vocal fold, has been deterınincd only,ın hıstologic,ı1
preparaıions of the guinea pig and raı. The thyroarytcnoid musele Iying between thc muscular proeess of the .ırytenoid Glrlildge and
the dmsal ,urface of the thyroid cartilage. is one segment in the rabbit and the raı. As for the guinea pig. ıt has heen deterınined to be
mnsisted of two pieees ealled vocal musele and vestibular Intıscle, however there is no clcar distanee hetwecn them. il h,ıs beeıı
found that gloılic elerı. takes plaee between both yocal falcls. is mOl'e width in the rabhit compared with ıhe guinea rig ,ınd r,il Re-
sıdes, it is narrower in the female than it is in the malc in guinea pig. In eaeh species. iı has been deterınıned thaı ıhcre " 110Ob\IOllS
sınıcturClI dillerence between the stnıetllres exist on the right and ıert sides of the hoth female and ımıle except tlıe Iiltıc dillelTııees
on ılKir ,izes ancl beeomıng two pıeces or the thyroarytenoid muscle in guinea pig.

Key words: Anatoıny. guinea pıg, larynx. rabbit. rat. thyroarytenoid ınusele. voeal fold

Giriş
Yuıkunl1la sırasında yahancı maddelerin trachea yo-

luyla akciğerlere gitmesini önleyen larynx, aynı zamanda

hava giriş çıkışını kontrol eder ve intrathoracal hasıncı

düzenler (9,14). Iskeleti kıkmlaklar tarafından oluş-

turulan larynx' İn önemli hir görevi de, hoşluğunda yer

alan plicae vocales ile hunlara yardım eden kaslar ve Ii-

ganıent' ler vasıtasıyla ses üretmesidir (2,7).

'Plica vocalis' in iç tarafında bulunan ve c1astik bir

yapıya sahip olan ligamentum voeale. cartilago ary-

tenoidea' nın processus vocalis' inden. cartilago thyro-

idea . nın dorsal yüzünc ve ligamentum cricothyroideuIl1' a

uzamr (II). Musculus ericothyroideus ik hirlikte plica

vocalis'in gerginliğinden sonunlu olan museulus thyro-

aryıenoideus ise, cartilago thyroidea'nın dorsal yü/ünden

orijin alır ve yukarıya dog, LI uzanarak cartilago ar)'.

tenoidea'nın processus n1l1sctdaris'iııin lateral yiiı-üncle

sonlanır (3).

Tavşanda plica vocalis nıdinıenterdir ve plica vo-

calis ile plica vestibuJaris arasında yer alan ventnculus

laryngis derin değildir (4.13). Wells (16). sıçanda alt

çene aşağıya doğru hastırılırsa lahium vocak ve rinıa

glollidis'in görüldüğünü helirtıniştir. Frİedrich ve ark. on
ise insan labium vocalc'sinin hoyutları tiıcrınde yaptığı
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\all?m,Hia di?i ve erkekkr arasında farklar hulunduğunu

ıf,ıı!t: etmi?tir. Larynx. plica vocalis ve iç larynx kasıarı

üzcrınde köpeklerde (ı. J 2.15). aslan ve kedi de (6), ayrıca

kükreyen ve kükremeyen kedigiller lizerinde çalışmalar

y<ıpılmışıır (10)
Ses_ hayvan populasyonlarında iletişim açısından

öneııılı bir yere sahiptiL Bunun yanında. hem türler ara-
,ınela, hem ele hazen ,ıynı türe ait di?i ve erkek hayvanlar

<ırasıııı!;ı farklı ses üretimi s(\z konusudur, Bu durum
Lırynx ve plica voc;:ı\is'in (inemini daha da arttırır Tav-

?anlar ancak fiziksel etkiye maruz kaldıklarında çığlık

t:ırzmd,! ses lireıir Kobaylar özellikle açlık dunnıııında

ser\eninkine benzer kısa kısa ancak arka arkaya 5-6 defa

ses çıkdrtırlaL Sıçan ise ses yeteneğine sahip değildiL
,\ra?ıırnıada. ()zellikk insan hekimliği alanındaki e1e-

nı'ysel ç,ı1I~lllalarda <.;ok kullanılan bu liç tLİrlin plic;ı vo,

c;ı1is \e muscıılus thyroarythenoideus'unun detaylı olarak

incdenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot
i\ra?tırımı nıateryali olarak ergin iX adet !avşan

( Yenı l.el:lIlela ta\'şanı. ı:: erkek. iO dişi). 15 adet kübay
(:ı1binn. X erkek. 7 elişi). 21 ::ıdet sıçan (Sprague Dawley.

}; cıkek. 13 di?i 1 kııııanıldı. Hayvanlar ehloralhydrate ik

:ınesıe/iye :ılındıktan sonra ?İrurjikal :ı1etlcr yardımıyla

göğüs hoşluğu açılıp kalhe ensiıyon yapılelı. Dula?ıııı Sıs
\(;mi serum fi/yolojik ilc yıkandıktan sonr:ı tespiı :ını<ı,
cıyla 'IrdO'luk formol enjekte eelildi. Boyun biilgesinin
venıral'inelen deri ve diğer yumuşak dokular uzak-
laştırıldıktan sonra diL. esophagus'un haşlaııgıç kısmı ve
trachea'ııın larynx'e bağlı hir h(\\ümli ile birlikte laryııx
dışarıya alındı. DiseksiyonlaL diseksiyon nıikrnskobıı
(Olymrus MTX) altınela mikro disebiyon aletleli yar-
dımıyla yapıldı. Ölçümlenle e1ijital kıımp:L' ve ()klileı
ınikromctreden yararlanıldı. Her liç türe aıt erkek \'C dı?ı
Yer hayvanın tırynx'inden alınan nlçliınlerııı ıst:ltislik
analizi (Mann- Whitney-U test) yapıldı. Lırynx' in ge-
ni~liği ve yüksekliği ölçüllirken en uçta kal:ın olu~uml:ır
arasındaki mesafe gözönüne alındı. Histolojik kesitler
için her hayvan türünden 4'er adet (2 erkek. 2 dişi i I:ıryııx
kullanıldı. Hl1rizontal ve tran~vcrsal olarak alınan :'ip ka-
lınlığındaki kesitler. Cnıssıııon 'un (5) nıodi1'iYL' üç'lli ho-
yaııı::ı yöntemiyle hoyanarak ışık mikrDsk(lbunda 111-

celendi,

Bulgular
Araştırmada incelenen oluşuınl:ırııı l:ırynx ü/e-

rindeki konunılarının e1aha iyi anıa~ılınası i~ın lar)'ııx' ın
genişliği vc yüksekliği de ölçmdiL Buna giire crkek I:ıv-
~anda larynx'in ortalama genişliği i 2 IL) ınnı. dışıde
12,04 ınm, yüksekliği erkektc iO,\)9 ının. dişl(1c Lo lı

T,ıhlo i T,ı\'ş,ın larynx'ınocn ,dınan iilçiiınil'rin ıstaıistik sonu<;lan (mın).
Tıhlc I, Slaıisııc rcsulıs or ıııc,ısurcıııcnls lakcn rroııı ıhc rahhit's laryllX (ııım),

Erkck Dişi

X Sx X Sx ___ -----l?... __
-------

;\1;: 4.1 R IUHI44 3.:12 i' 0070 1)1)i

,\11 4.37 0.0 13il 5,35 IJ.()114 0,0 i

1'111 5,17 1l.1l114 Cı.1l4 0.1l i~n Il,OI

Pıu 3.35 0.1l2CıIl 3.52 'U14118 1l,05

Pı c:,; i 1.51 0,0070 1.12 O.Ot04 0,111

P\'c:,;2 ~,49 0.0 i00 I.t5 0,0070 i)iii

P\t):'; i 1,40 0,0141 1.21 0.0134 0.1i i

: \-ı)~2 i ,4~ IU)126 1,20 O,II15X (J.OI

c R.22 (UlI 14 8.24 0.1 i i51
.• LU

\11,)0' i (ı,h'! o.oır;,o 7.0Cı 0.0 t (H) iLOI

\'11,,0' 2 (,,(,i O,I)(PIl 7,02 1l,IH18') IJ.OI

Mn;:1 2.:)~ 1l,1l()70 2.04 il ,Il in 11,111

:Vlıı{2 2,53 1l.l)(170 2.06 O,I)(ıCı} 0,111

"1ıı~1 iX, o,omo 1.75 O,Ol5S 1I,IlI

\1t1~2 1,81 Il.1107il 1.7 cı O,OOCıl 11,111

i~:,;;: 1.1) i 1l.IlIM 2.04 O.1l15 t 1l.0I
-------

\i~ Adııı), laryn:,;i, O'cIIIŞli~i. (wıdth ol'ıhc l:ıryngcal cnırancc), Aly, Aditıls laryngis yiik,ckliğı. (hcighı ol ıhc l:ıryngcal cnı-
ranCL'), Pıu, 1"11" InıcrclrliLıgillL':ı uzunlıığu (sağ-sol or,,,laıııa), (Icngıh or thc intcrcartılaginear part. righı-Icrt ,1\Tragc), I'IlI. I'llc" \'0-

ı,ıli, ıı/ııııluğu ("ıg ,sol ortalaıııa). (icngıh or thc \'oc,d rold. rightlcI'ı avcragc), Pvcg I, Plicı vcsıihularis gcnışli;:ı (,ag). ("'ıdth ol'thc
ıcs:ıhul"r rülli, nghı i, P\'cg2, I'lıca vcsııhuLıris gcnişliği (sol I. (ıvıdıh or thc I'L'stihuLır fold. Icrt), Pvc,;.: i, Plic'a ıoc;dis gcnışlığı h:ıg I,
ı \Iıdılı IiI' ıhe ıocd 1'010, righı), Pvog2, Plıca \'ocalis genişliği (sol). (width or the voc,,1 foıd. lci'ı) , Cııl. Cıvıını ıııfl'dgloıııcııııı 1I/11I)-
111~lI,(lcn<2ıh "I' ıhe iııı'r;ıgloıııc clI'ily). Mtog I, MILSCllllls ıhyro;ıryıeııoidcııs arigo geııişliği ("ığ), (migın \Vidılı or ıhc ılıVIt"ll'vl,'ıı()lci
IlllheiL', ri<2hli, Mıo~2, MlI'cuIlıs ılıyrodrytcı~oideııs migo gcnişliği (sol). (origin widıh or tlıc thyro;ıryıeııoıd Illıı,c1c, Icll ı. Mltg I,
M,I'Clllll' ılıym;ıryıcnoidcıı' icrıııınatio gcnl~liği ('d,~). (ıcrıııiııatııııı width or thc thyroarytcnoid nıııseiL', rıghıı, Mııg2. i'vlllsc:llllI'
:1ı\'lnırVIL'noıdcll, leLınindtio gcnışlıği 1,(1). (ıcnninaııon ıvidıh (Jr ıhc thyrodryıcnoıLi ıııusclc,lcI'l). Mıı'k i VIlI'CııiııS ıhvnı-
dl'yıell(Jiliclh l'enıcr blınlığı (Sdğ), (bclly ılııckncss cr thc ıhyroarytcnoid ıııııscle. right). "1tvl-:2, Mıı,culıı' ıhylt),ıryıcııoıdcu, \'Cıııer
~,ılıııı:gı (solı. (belly thıcknc,s or tlıe tlıylt),ırytcnoid lJlllSclc. ldÜ Rgg, Riıııa gloııidıs gcnişlıği ırıiıcac 'ocıiL's arasınlid), (\\'ıdılı ol'
Ilıc gloıııe cicl'ı. bcı\\ccn \'oca\ I'ı)\d,),
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mm, erkek kohayda larynx 'in genişliği ortalama 6.51
Inn1. dişide 6.59 mnı. yüksekliği erkek te 7.24 mm, dişide
(ı.li:'i mm, erkek sı~anda ise larynx 'in genişliği ortalama

5.M mm. dişide :'i.Slmnı. yüksekliği de erkekıe 4.41 mm,
dişide 4.45 mm olarak helirlendi.

T<l\şanda cavum laryngis'e hakıldığında yarım si-

lindir tarzındaki epiglotıis'in (Şekil la) yanlardaki serhest
kenarınm geride cartilago arythenoidea'nın processus cor-

niculata'sıııın (Şekil ıb) alt ucunu dış yandan hir miktar
(;ntliğU ve hu yüzden plica aryepiglottica'nın (Şekil if) i~
taraf'ta epiglotıis'in kaidesine doğru uzandığı görüldü.

Plica aryepiglottica'nın biraz gerisinde processus cor-

niculatus ilc epiglottis'in alt ucu arasında yer alan plica
vestihularis'in (Şekil ig) fazla kaharık olmadığı saptandı.

Plica vestibtılarİs'in gerisinde yer alan ventriculus laryn-

gis'in (Şekil ih) üst ucunun d::ıha derin ve dar. aIt ucunun

ise d,ıha sığ fakat geniş olduğu helirlendi. CartiI::ıgo ary-

thenoidea'nın processus vocalis'i (Şekil ic) ile cınılag<)
thyroidea (Şekil le) arasında uzanan pliea voeall,'ilı
(Şekil li), pliea vestibularis ilc hemen hemen eşıi ge
nişlikte, aneak ondan hiraz daha kah,lIlk \'e 1I/.un ()Iar,ık

hulunduğu ıespiı edildi. Plica vocalis'in arka kenan ilc

cartilago cricoidea'ııın (Şekiııd) arka kenan arasında
kalan cavum infrag]otıicum'un (Şekil ik) tavşanda diğer
hayvanlara kıyasla daha uzun olduğu s,ırtandı (erkekıe
onalama S.22 mm, dişide 8.24 mm).

Cartilago thyroidea'nın sağ ya da sol I,ınıina' sı y,ına

doğru açıldığında museulus ıhyroaryıenoıcleus'un tek
parça halinde, cartilago thyroidea'nın list yii/linde, me-

dian hattın hemen yanındaki hafif kabarııdan orijin alıp
yukarıda cartilago arytenoidea'nın processus museula-

ris'inİn yan yüzüne hağlandığı tespiı edildi. Musculııs
thyroarytenoideus'un cartilago thyroidea'clan neredeyse alt

taraf'taki uzunluğu hoyunca orijin aldığı g(iriildıı :vIus-

T,ıhlo 2. Kohay larynx'indcn alınan ölçiıınlerın istaıistik sonlıçları (mını
Tahle 2. Sıaıisıic resulıs of ıııcaslırcmcnlS laken from the gııinc" pig's larynx (ının).

Erkek Di~i

X Sx X Sx P
AI" 1.76 0.0070 2,02 0.0070 0.0 i

'"o\ly 3.40 O,OJ14 3.44 0.0 i SR
Piu 2.94 O,O!SR 3,19 0,0 i 41 O.Oi

"vıı 2.20 O,04n 2,32 0,0167 0.115

Pvcgl O,ô6 0.0070 0,52 0,0 i09 0.1l!

P\'eg2 O.6(ı O,OOR,) O,SO 11,0083 O.llI

Pvogl 1.4R 0,0070 1.38 0,0141 11.1l!

Pvog2 1.47 0,0234 1.3') 0.0094 Il.05

Ciıı 3.4X O.OOX') 2,L)X O,OOR,) i1.0i

\1rog i 3,X i 0.0044 :UO 0.0 i SR 0.01

\1ıog2 3.RO 0.0070 3,2R 0,0070 0.01

\1ııg i 2.25 0,0044 2,24 0,0070

\1ııg2 2,25 0.0122 2,25 0.0 i00
\1lvk ı I.5R 0.0151 1.10 O,OOR3 0.01

\llvk2 1.60 0,0063 1.11 O.OOS4 0.111

R"" 0.92 O.OOS3 0.67 0.015 i 0.01
1010

T"hlo 3 Sıı;"nlarynx'inden ,ılınnn ölçüınlcrin istatistik soııuçları (mın).
Tahlc 3. Sr,ııisıic results of mcasurcıııenls lah'n fromıhe rat's larynx (ıııın).

Erkek Di~i

X Sx X Sx P
.'\Ig UN 0,0 i 14 1.26 IL.0070 O.IlI

Alv 1.')X 0.0044 1.5') IL.Oi 14 Il.OI

"iıı 2.02 0.0137 2.07 IL,O104 LUiS
P\L1 1.5') 0,0096 I.ô(ı o.oın 11.05

Pve;;1 1l,40 O,OOR3 O,S3 O,i1l170 0.111
Pvcg2 (ı,43 O,(l070 Ojl 0,0 i 00 0.01

1'\'0"1 l,il6 0,0109 ı,OS 0.0 i i Xe
Pvog2 ı.o(ı 0.0063 1,06 0.0070
Ciıı US 0.0063 1.73 O.OO()3 O.Oi
Mtogl 1.46 0,(11)63 I.X i O,I)(J70 0.01

Mtog2 1.45 0,0063 1.75 Il.OOX3 1l.111

Mııg ı 1.34 0.0031 1.21 0.0070 11.LLI

M ııg2 1.38 0.0089 1.20 IUlll70 ii.I)1
\11vk i O.S6 O,iIıJ7i1 0.62 O.(1I15'! 11.1)1

Mıvk2 O.R5 0.0044 O.6S iI.OO44 11.01

R"" O.3R 0,0070 0.41 0,0070 O.OS
1010
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culus thyroarytenoideus'un terminatio'su, processus mus-

cularis'tcn ayrılıp kas yana doğru açıldığında. kasın ea-

udJl kenarına yakın olarak yer alan ligJmentum vo-

cale'nin. processus vocalis'in ucu ve dış yan kenan ilc

a~ağıda cartilago thyroidea'nın dorsal yüzü ve li-

gamentum cricothyroideum arasında uzandığı saptandı.

Kobayda, epiglottis (Şekil 2J) ile processus col-

niculatus (Şekil 2b) arasında bulunan plica aryepiglot-

tica'nın (Şekil 2[) çok zayıf olarak hulunduğu görüldü

Aditus laryngis'ten hakııdığında gırişin hemen gerisinde

yer alan plicae vestibulares'in (Şekil 2g) vestİhulum

larynx'j bir miktar daralttığı vc vcntral uçlarının epig.

Şckil ı. Erkek tav~aııda sağ plica "ocalis'in eı\'ıım laryngis'teıı görıiııü~ü x 12.
[oigııre ı. Yiew of the right vocal fold from ıhe laryııgeal cavity in m,ıle rabbit x 12.
a.Eplgloıtıs. b.Processııs cornicıılatus. c.Processııs vocalis. d.Carıilago cricoidea (lamımı).
e.Cartılago thyroidea, f.Plica aryepigloııica. g.Piica vesıibıılaris. h.Yentricıı\ııs laryııgis.
ı.Plica vocalis. k.Cavıım iııfrag\otlicıım.

~ckıl 2. Di~i kob.ıyda sol plıca vocalis'iıı ca\lım I,ıryngıs'ıeıı gör\ınü~ü x 12.
Figıırc 2 .. Yiew or the lerı voca! fold from the laryııgea! caviıy in feınale gııme,ı pig x 12.
a.Eplg\Ollls. b.Proccssııs corııicıılatııs. c.Proccssııs vocaiis. e.Cu'lil,lgo thyroielea. r.Plie,1 aryeplgloıııc<1.
g.Plıea vcstıbıılarıs. h.Yelıırİuı!ııs laryııgıs. ı.l'lica vocalis. k.Cı\ıım ilırrag!Ollicıılıı.



Ankara Üniv Vct Fak Dcrg, 48, 2001 ')1

lottis'in kaidesine ve median hatta doğru uzadığı be-
lirlendi.

Plica vestibularis ile plica voealis (Şekil 2i, 3a) ara-
sında bulunan ventriculus laryngis'in (Şekil 2h) üslle
sivri bir uçla başlayıp aşağıya doğru genişleyerek uzan-
dığı ve her yerde eşit derinlikte olduğu tespit edildi. Vent-
riculus laryngis'in gerisinde yer alan plica vocalis'in, çok
bariz bir kabartı oluşturmamakla birlikte sınırlarının helli
olduğu ve plica vestibularis'e oranla daha geniş olarak şe-
killendiği saptandı. Cavum infraglotticum'un (Şekil 2k)
nispeten kobayda tavşandan daha kısa olduğu gözlendi
(erkekte ortalama 3.48 mm, dişide 2.98 mm).

Cartilago thyroidea'nın (Şekil 2, 3e) lamina'ları yana
doğru açıldığında ilk bakışta tek kas olarak görülen mus-
culus thyroarytenoideus'un, diseksiyon sonrası musculus
vestibularis (Şekil 3c) ve musculus vocalis (Şekil ıd) ola-
rak ikiye ayrıldığı helirlendi. İki kas arasında belirgin bir
mesafe olmadığı için ölçümlerde musculus thyroaryte-
noideus tek bir kas olarak değerlendirildi. Kasın cartilago
arytenoidea'mn processus muscularis'i ile cartilago thy-
roidea'nın dorsal yüzü arasında uzandığı tespit edildi.

Plica vocalis ilc musculus vocalis arasında yer alan
ligamenıum vocak'nin (Şekil 3b), horizantal ve trans-
versal kesitlerden hazırlanan histolojik preparatlardaki in-
ceknmesinde, bu yapının processus vocalis'in (Şekil 2c)
ucu ile cartilago thyroidea'ya yapıştığı saptandı.

Sıçanda aditus laryngis'ten bakıldığında, processus
vocalis'lerin (Şekil 4c) cavum laryngis'in üst bölümünü
biraz daralııığı görüldü. Epigloııis (Şekil 4a) ile pro-
cessus comİculata (Şekil 4h) arasında uzanan plica ary-

epiglotıica'mn zayıf olduğu belirlendi. Plica vcs.
tihularis'in (Şekil 4[), processus vocalis'ten epiglottis'in
kaidesinin median haııına doğru ince hir şerit tarzında
uzandığı, onun gerisinde çok hafif bir çukur olarak gö
rülen ventriculus laryngis'in (Şekil 4g), ortadaki recessus
laryngis medianus ile hirleştiği saptandı.

Plica vocalis'in (Şekil 4h) çok hafif bir kabartı ha-
linde hulunduğu, huna rağmen genişliğinin plica ves
tibularis'ıen biraz fazla olduğu belirlendi.

Erkek sıçanlardan birinde plicae vocales'in çok be-
lirgin olduğu (genişliği sağda 1,32 nım, solda 1.3 ı Illm)
saptandı.

Cartilago thyroidea'nın (Şekil 4e) lamina'ları yana
doğru açıldığında musculus thyroarytenoideus'un tek par-
ça halinde cartilago arytenoid~a'nın processus muscularis'i
ile cartilago thyroidea arasında uzandığı saptandı. Kasın
origo'sunun cartilago thyroidea'nın ön tarafına daha yakın
olduğu ve hem origo'da hem de terminatio'da yaklaşık
olarak eşit genişlikte bulunduğu belirlendi. Processus vo-
calis ile cartilago thymidea arasında uzanan ligamentum
voeale, aneak horizantal ve transversal kesitlerden ha-
zırlanan preparatlarda görüldii.

Tavşanda cavum infraglotticum'un uzunluğu. ko-
bayda aditus laryngis yüksekliği ile sağ ve sol muscuIus
thyroarytenoideus' un terminatio genişliği ve sıçanda sağ
ve sol plica vocalis'in genişliğine ait değerler arası farkın.
aynı türdeki dişi ve erkekler arasında önemsiz olduğu he-
lirlenmiştir. Diğer özelliklerde her hir tür içinde cin-
si ye tler arası farklılık istatistikselolarak önemli (p< 0.05,
p< 0,01) hulunmuştur (Tablo ı, 2 ve ı),

Şckil 3, Erkck kobayda sol plica vocalis, ligamcntıım vocale ve mııscıılııS thyroarytcııoidcııs,
Crossmon'ıın üçlü hoyaması x 60,
Figııre 3, Vocal fald, voeal ligament and thyroarytenoid mııscle in male gııinea pig. Crossmoıı's
triple stain x 60,
a,Plica vocalis, b,ligamentıım voeale, e,Mııseıılus vestibıılaris, d.Mııseıılııs voealis. e.Cartilago
thyroidea,
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Şckil 4. [)i~i ,ıçanda 'ol plıca VOGı\I,'iıı Gıııım Lıryııgı,'teıı gııriiııii~ıı x 12.
Fıgure 4. Vicw of thc lefı voeli fold from the laryııgeal eaviıy ın remale rat x 12.
~\.Epigloııi,. h.Prnce-;-;ıı, comıcıılalll,. c.Proce,sııs vocalis. e.Carlilago ıhyrnidea. LPlıca ıc,-
ıihtllaris. g.Ventnculus laryııgis.I1.Plica "ocalis. I.Cavum iııfragloıııcuııı.

I-kı' üç hayvanda da yapılan incekmede larynx'in
hem sağ \il' sol yarımlarındaki oluşumlar arasında, hem
dc erkek ve dişikI' arasında, hoyutlardaki farklar vc ko-
bayda museulus thyroarytenoideus 'un museulus \iocalis
vc museulus vestihularis olarak ikiye ayrılması dışında
yapısalolarak dikkat çekici hir ayrıma rastlanmadı.

Mukoza tahakasının üç hayvanda da pliea voealis
düzeyinde diğer hölgekre oranla daha ince şekillendiği
hclirkndi Bağdoku karakterindeki ligamelltum vo-
('ale'nin, processus vocalis\; doğru uzanırken genişliğinin
azalıp. kalınlığının arttığı gözkndi.

Tartışma ve Sonuç
Dyee ve ark. (7). kedi de pliea voealis'in kalın ve yu-

varlak olarak bulunduğunu hildirmiştir. Hast (] O) ke-
digiller üzerinde yaptığı çalışmasında. kükreyen hay-
vanlarda pliea voealis'in genişliğinin. kükremeyenlcre
göre dah.ı fazla olduğunu ve içinde de fihraelastik hir
doku yumağı hulunduğunu tespi! etmiş.pIica vocaIis'in,
processus voealis ilc earlilago ericoidea arasında uzan-
dığını hildirnıiştir. MeLaughlin ve Chiasson (13), tav-
şanda pliea voealis'in rudimenter olarak hulunduğunu ve
earlilago arytcnoidca ile earlilago erieoidea arasında. Cra-
igie (4) ise earlilago arytenoidea ik carlilago thyraidea
.ırasında uz.anclığını helirlmiştir. Araştırmada pliea vo-
c:ılis'in her ür,: hayvanda da çok kaharık olmadığı, en he-
lirgin olarak tavşancia hulunduğu ve Craigie'nin (4) tav-
ş.mda hildirdiğine uygun olarak earlilago arytenoidea'nın
proccssus vocılis'i ik eartila!!o thvroiclea'nın eaudaJ'e
y.ıkın hi)liimü arasında uzandığı giizlenmiştir.

Deniz (()) hem kedide, hem aslanda ventriculus laryn-
gis'in derin bir <;ukur halinde olduğunu bildirmiş. Craigie
(4) ise ıavşanda hu oluşumun sığ olarak hulunduğunu

ifade etmiştir. Bu r,:alışmada kullanılan tavşan. kobay ,'e
sıçanlarda venıriculus laryngis'in üçgen şeklinde sığ hir
çukur olarak plica vestihularis ik pIiea vocalis ar.ısınd<ı
uzandığı. tavşanlarda proxim:ıl'deki dar ucunun hiraz daha
derin olduğu ~aptanmıştlr.

Rima glottidis'in cavum laryngis'in eLi dar yni "L-
duğu helirtilmi~tir (9). Araştırmada da özellikle pars ın-
tcrcartilaginea'da rima glottidis'iıı dar olduğu saptandı.
Tavşan ve sıçanda erkek ve dişiler arasında fazla hir fark
hulunmazkeıı, dişi kobayda rima glottidis'İII plieac vo.
cales arasında daha dar olduğu belirlendi.

Nickel ve ark. (14). liganıentum \'ocale ile bryııx ta
hanı arasındaki ar,:ın ın değıştiğiııi. Getty (<)) ıse li
gament'in geııişliğiııin h:ıyvaıı türlerine giire farklı ol
duğunu ve köpek te dar olar:ık bulunduj!ıınu iLıdc etmıştir
Çalışmada ligamentum vocale tavşanda diseksıyoıı sı
rasında görülmüş, aııcak koba)' ve sıçaııda prcparatbrda
saptanabilmiştir. Tavşanda ligamelltul11 vocale ile cal'.
tilago [hyroidea arasındaki açılardan iiııclekiııin daha
biçük (yaklaşık RO derece) olduğu belirlenmiştir

Musculus thyroarytenoicleus'un köpekte iki par~'alı
(ımısculus vcstibularis ve ımısculus vocalis) kedi ve ,ls'
landa ise tek bir kas olarak huluııduğu belirliImişıiI' (())
Kedide hu kasın alt ucunun öncle epigloııi-.;. Mkada li
gamelltum crieothyroideum'a kadar uzaııdığı ıfade edil.
miştir (14). Çalışmada museul us tbyroar) tcnoideus\ııı
tavşan ve sıçanda tck, kohayda iki parçalı olduğu ve kasııı
processus muscularis ilc cartilago thyrnidea arasınci,ı
uzandığı belirlenmiştir.

Friedrieh ve ark. (R) insan pliea vocılis'i liz.eriııde
yaptıkları r,:alışmada kadın ve srkekler ara,ıııda hoyut ba-
kıınından önemli farkların hulunduğunu tespit etmişlenlir
Araştırmada her üç hayvanın plica voc<ılis'inde de dişi ve
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erkekler arasındaki boyut farkının istatistiksel olarak
iinemli olduğu görülmüştür.

Getly (9). runıinantia' da ses üretiminin plica voea-
lis"ten çok. pliea aryepiglotliea tarafından gerçekleştiril-
diğini bildirmiştir. Araştırmada pliea aryepiglotlica'nın
kohay ve sıçanda çok küçük olduğu, tavşanda ise pliea
vestibularis' in önünde belirgin olarak bulunduğu sap-
[annıışıır. Buna rağmen, tavşanda sesin plica vocalis ta-
rafından üretildiği düşünülmektedir. Kobayda da, tav-
şandaki kadar kabarık olmamakla birlikte sesi plica
vocalis' in oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Araştırmada elde edilen sayısal değerlere bakıldı-
ğında pliea voealis genişliğinin tavşan ve kobayda bir-
birine çok yakın olduğu gürülmektedir. Museulus thyro-
aryteııoideus'un genellikle erkeklerde biraz daha kalın ol-
duğu saptanmıştır. Cavum infraglotlicum 'un lavşanda
diğer iki hayvana göre daha uzun olduğu belirlenmiştir.
Burada toplanan havanın belirli bir basmea ulaştıktan
sonra rima gloııidis'i geçmesinin, tavşanın çığlık tarzında
bağırınasındaki önemli etkenlerden biri olduğu dü-
şünülmektedir. Sıçanın eavum laryngis'i içinde ses üre-
timine neden olabilecek kadar çıkıntılı bir oluşuımı rast-
lanmamıştır. Pliea vocalis. pliea vestibularis ve plica
aryepiglottica'nın sıçan da çok zayıf olarak bulunduğu
tespit edilmiştir.

Elde edilen bütün bu bulgulara bakıldığında tav-
şam n fiziksel etkilere maruz kaldığında çığlık tarzında
bağırmasının. kobayın rahatlıkla ses üretmesinin. sıçanın
ise ses yeteneğine sahip olmamasının sadece plica vo-
calis'in ve museulus thyroarytenoideus'un yapısı ilc rima
gloıtidis'in genişliğine bağlı olamayacağı. bunun yanında
larynx üzerindeki diğer yapılarla. havanın geçtiği yollar
üzerindeki anatomik oluşuınıarın da güzününe alınması
gerektiği düşünlilınektedir.
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