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Özet: Bu çalı~ma tav~an. kobay ve sıçanda testis'lerin kar~ıIa~tırmalı olarak incelenmesi amacıyla yapıldı. Anl~tırmada 5'er
adet ergin tav~an (Beyaz Yeni Zelanda). kohay (alhino) ve sıçan (Sprague-Dawley) kullanıldı. ller üç tiirdc de testl,'lcrın ikı arb
hacagın arasında yer aldığı. kahayda tav~ana göre daha eranial'de. sıçanda ise daha caudal'de hulunduğu. yakla~ık aynı hizad<ı
olduğu görülen sağ ve sol testis'lerden, soldakine ait hemen hütün sayısal değerlerin sağdakinden fazla olduğu tespıt edildi. aıcıı
görünümlü testis'lerin, tav~anda yanlardan basık, kohayda dolgun, sıçanda ise yuvarlağa yakın olarak ~ekillendiği ,aptandı. Corpu,
epididymidis'in tavşanda testis'in ventrolateral'inde. kohay ve sıçanda ise dorsolateral'inde yer aldığı belirlendi. Tavşanda bursa
testicııiaris bulunamadı.
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Shape and location of testis in rabbit, guinea pig and rat and its relation with cpididymis
Summary: The aim of this ,tudy was to investigate the testes in rahbit, guinea pig and rat, comparatively. Pive mature nıbhıı

(White New Zealand). guinea pıg (alhino) and rat (Sprague-Dawley) were used in this research. Tcstes wcre observed bctween hind

limhs of these three speeies. They were located more cranially in guinea pig and more caudally İn rat than those of rabbit. Lcft and
rightıestis were situated nearly at the same level. it was coneluded that. measureınent values of the right testis were gcnerally highcı
ıh,ın those of left onc. The testes were ovoid in form and co~pressed from side to side in rabbit, more swollen in guınea pıg than that
of rabhit and they were nearly round in rat. The hody of epididyınis was seen ventrolaterally of the testıs in rabbit and dorsolaterally
ın guinea pig and rat. The testicıılar bursa was not found in rahbit.

Key words: Anatamy. epididymis, guinea pig, rabhit. rat, testis

Giriş
Testis'ler cinsel olgunluğa erişmiş erkeklerde sper-

matozoa üretimini sağlamaktan sorumlu olan organlardtr
(4,8). Serotum denilen deri kese içerisinde çift olarak bu-
lunurlar (2.6). Endokrin ve ekzokrin komponentleri kap-
sarlar. Hormonal faaliyetler vücut sıcaklığında yü-
r\i\,.chilir. ancak spermatozoa üretimi için hirkaç derece
diişük ısıya ihtiyaç vardır. Bunun için de birçok hayvanda
fetal dönemde cavum ahdominis'te bulunan testis'ler do-
ğumdan bir süre sonra scrotum'a göç ederler (3). Sıçanda
oval ~ekilli olan testis'ler doğum sonrası bir ay kadar
daha karın boşluğunda kalır (13).

Testis' le ilgili olarak, tekede (1), boğalarda (7,10),
yahan tavşanında (ll) ve develerde (12) yapılmış ça-
lı~ınalar hulunmaktadır.

Son yıllarda Türkiye'de özellikle insan hekimliğinin
her alanında laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan ça-
lı~ınalarda artış olduğu ve araştırmacıların anatomik kay-
nak arayışı içine girdikleri gözlenmektedir. Bu çalışmada
tavşan, kohay ve sıçanda türün devamı açısından çok
önemli olan testis'lerin anatomik özelliklerinin karşılaş-
tırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot
Araştırmada, daha önce başka çalışmalarda de-

ğerlendirilmiş 5'er adet ergin tavşan (Beyaz Yeni Ze-
landa), kobay (albino) ve sıçan (Sprague-Oawley) kul-

lanılmıştır. Dışarıdan serotum'un yeri belirlendikten

sonra diseksiyonla testis'ler açığa çıkarılmış ve bulgular

alınmıştır. Ağırlık ve hacim ölçümlerinde tunica vaginalis

ve dışında kalan yapılar hariç tutulnuış, funiculus sper-

maticus'un anulus inguinalis superficialis'c kadar olan

bölümünü oluşturan diğer oluşumlar ise testis' le birlikte

değerlendirilmiştir. Ölçümlerde dijital kumpas, hassas te-

razi ve cam mezür kullanılmıştır. Anatomik terimlerde

Nomina Anatomica Veterinaria' dan (9) yararlanılmışttr.

Bulgular
Tavşanda testis' lerin (Şekil ia) arka iki hacak ara-

sında, iki ayrı deri kese (scrotum) içine yerlcştiği görüldü

Scrotum kaldırıldığında testis' in ex tremitas c.ıudata' sının

caudolateral'e doğru kıvrıldığı, iki testis arasında penis'in

(Şekil ib) uzandığı saptandı. Testis' lerin hemen hemen

aynı hizada oldukları belirlendi. Tunica vaginalis (Şekil

lc) açıldığında cauda epididymidis'in (Şekil Id) caput
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epididymidis'ten (Şekil le) daha büyük olduğu, corpus
epididymidis'in (Şekil lt) ise testis'in ventrolateral'inde
seyretıiği gözlendi. Caput epididymidis'in extremitas ca-
pitata'yı bir miğfer gibi örttüğü saptandı. Bursa tes-
tiClılaris tespit ediIemedi. Tavşanda funiculus spermati-
cus'un (Şekillg) kohay ve sıçana oranla daha uzun ol-
duğu görüldü. Ductus deferens'in (Şekil 1h) corpus epi-
didyınidis' in dorsal' inde bulunduğu saptandı. Testis 'in
uzun ekseninin vücudun uzun eksenine paralel olmadığı,
hira/' çapraz po/.isyonda (craniomedial -caudolateral)
yerleştiği ve testis'in yassı oval şekilli olduğu belirlendi.
Her üç hayvan türüne ait testis ilc ilgili ölçümler Tahlo
l' de giisterilmiştir.

Kobal'da testis'lerin (Şekil 2a) arka iki hacak ara-
sında, tavşan ve sıçan' a göre biraz önde, penis' in (Şekil
2b) craniolateral'inde oldukça belirgin tek bir kese içine
yerleştiği görüldü. Testis'lerin extremitas caudata'sının
(Şekil 2c) biraz dorsa!'e doğru kalkık olduğu, iki testis'in
aynı hizada hulunduğu saptandı. Scrotum ve tunica va-
gİtıalis (Şekil 2d) açıldığında extremitas capitata (Şekil
2e) çevresinde hüyük hir yağ doku kitlesinin (Şekil 2f)

bulunduğu, caput epididymidis'in belirgin bir şekilde
küçük olduğu, corpus epididymidis'in (Şekil 2g) ise tes-
tis'in dorsolateral'inde yer aldığı tespit edildi. Oval şekilli
testis'in tavşanınkine göre daha dolgu n olduğu görüldü
Corpus epididymidis ile testis arasında hursa testieula-
ris'in hulunduğu ve ağız kısmının media!'e haktığı göz-
lendi. Diğer iki Wrdekinden daha büyük olarak şekillenen
cauda epididymidis'in (Şekil 2h) uç kısmında, ductus de-
ferens (Şekil 21) başlamadan önce ductus epididymidis'in
kıvrımlarının çok belirgin olduğu, ductus ddere.ns'in de
testis'in dorsa!' inde başlangıçta hirkaç kıvrım gös-
terdikten sonra düzleşerek crania!'e doğru uzandığı tespıt
edildi. Kobal'da testis' leri n tavşan ve sıçana göre daha

büyük olduğu saptandı.
Sıçanda testis'lerin (Şekil 3a) diğer iki türe oranla

daha geride ancak birbirine yakın olarak buluııduğu ve
preputium ile anus arasına yerleştiği gözlendi. (Preputium
_ anus arası mesafe ortalama 26 mm). Tek bir kese ha-
lindeki scrotum' un caudal ucuntın anus' ü ventra!' den ört-
tüğü helirlendi. Scrotum üzerinde iki testis arasında ca-

'l'<1blo I. Tav~an. kobay ye sıçanda testis'e ait ortalama ölçümler.
Table i. Average measurements of lhe testis in rabbit. guinea pig and rat.

MClteryal Ta Tb. Th. Tç. c.e.g. D.d.d.ç. c.c.e.a.ll

(gr) (mm) (cm3) (mm) (mm) (mm) (mın)

'Lıv~an-sa~ 7.2 2 ı. i 5.5 10.2 2.2 17 29.3

Tav~an-sol 7.g 20.5 6 IO.g 2.3 i.g :lll.3

Kobay-sa~ 79 23.6 9.5 13.4 2.7 2.4 33.8

Kobay-sol 8.6 23.7 10.5 13.8 1.9 1.8 34.2

Sıçan-sa~ 4.6 18.0 4 8.9 2.5 17 3ll.9

Sıçan-sol 4.8 19.3 4 9.3 2.4 1.6 :m8

T.a Testis a~ırlı~ı (weight of testis), Tb. Testis boyu (length of testis), Th. Testis hacmi (volume of testis). T.ç. Testis çapı (di
ameter of testis). c.e.g. Corpus epididymidis genhli~i (width of corpus epididymis), D.d.d.ç. Ductus deferens dı~ çapı (ollter di-
ameıer of dııCıııS deferens). c.c.e.a.m. Caput ve cauda epididymidis arası uzaklık (distance, between eaput and caııda epıdidyıııidıs).

Şekıl ı. Tav~,ında testis'lcrın ventral'den görlinli~lı.
Figure I. Yentra! vicw of the tcstes in rabbıt.
,lo Testıs. b. Peni,. e. Tunica \',ıginalis. d. Caııda cpididymidis.
c. C.ıpuı cpididymidis. f. Corpus epididymidis. g. Funiculus sper-
nı,ııicu.s. lı. Ductus deferens.

Şekil 2. Kobayda testıs'lcrin venınıl'den göriıniı~ll.
Figure 2. Ventral vicw of the tcstes ın guiııca pıg.
a. Testis, b. Penis, c. Extrcll1iıas caudata, d. Tunıca vagınali,.
c. Extrcıııita,S capiıaw. r Yağ doku (adipo,e ııssuc). g. Corpus epi-
didymidis, h. Cauda epidıdyıııidis. ı. Ductu, deferens.
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Şek li 3. Sıı•.,ıııda tesli, 'Ierin veıılral' den göninlı~lı.
Fıgure 3. Venlral view of ıhe ıestes in rat.
,l. Teslis. b. Tuııiea vagınalis. c. Cauda epididyrnidis: d. Corpus
epıdidyıııiclıs. e. Caput epididyrnidis. f. Ductus deferens.

udal'de daha belirgin bir oluğun yer aldığı tespit edildi.

Serotum ve tuniea vaginalis (Şekil ::i h ) açıldığında tes-

tis'in küt oval şekilli (yuvarlağa yakın) olduğu, cauda epi-

c1idymidis (Şekil ::le) ile hirlikte extremitas eaudata'nın

medial'e doğru biraz kıvrıldığı, corpus epididymidis'in

(Şekil ::Id) ise testis'in dorsolateral'inde bulunduğu sap-

tandı. Caput epidiclymidis'in (Şekil 3e) tavşanda olduğu

gibi testis'in extremitas eapitata'sını bir miğfer tarzında

örrıüğü ve diğer iki türe göre daha hüyük şekillendiği

gözlendi. Bu oluşunıun çevresimlc az miktarda yağ do-

kunun yer aldığı belirlendi. Duetus deferens'in (Şekil 3f)

eorpus epididymidis'in dorsal'inde olduğu saptandı. Sı-

çanda bursa testicularis'in hulunduğu tespit edildi.

Tartışma ve Sonuç
Serotum 'un, dolayısıyla testis'lerin ruminantia' da

abclomen'in gerisinde, kedi ve domuzda perineal hölgede,

köpek ve alla ise bunlara göre intermedicr bölgede yer al-

dığı belirtilmiştir (::I). McLaughlin (6) tavşanda testis' Ie-

rjn pelvis'in ventral'inde. penis'in ise eranial'inde hu-

lunduğunu ve tüylerle örtüldüğünü bildirmiştir. Araştır-

mada testis'lerin tavşanda helirtilenden farklı olarak

penis'İn her iki yanında iki ayrı kese içine yerleştiği. ko-

bayda tavşana göre daha eranial' de, sıçanda ise daha ea-

udal'de bulunduğu saptandı.

Hemen hemen bütün türlerde sol testis' in sağ tes-

tjs'ten büyük olduğu (::i). boğada testis'lerin boyutlarının

değişebileceği. birinin diğerine göre daha dorsal' de yer

aldığı belirtilmiştir (8). Yapılan ölçümlerde her üç hay-

vanda da sol testis'e ait hemen bütün değerlerin sağ-

dakinden fazla olduğu tespit edildi. Her iki testis'in üç

hayvan türünde de yaklaşık olarak aynı hizada olduğu gö-

rüldü.

Bazı mdent, böeekyiyen ve yarasalarda testis' Ierin

Ürel~l1edöneminde semtum' a inip sonra tekrar karın boş-

luğuna döndükleri belirlenmiştir (3) Yaban tavşanı üze-

rinde yapılan hir çalışmada testis'lerin temmuz eylül ay-

ları arasında serotum' da olduğu, ekim ve kasım aylarında

hazı tavşanlarda eanalis inguinalis'e doğru çekildikleri

saptanmıştır (ll). Sıçanda ise diğer rodent'lerde olduğu

gihi testis'lerin inaktif periyotta karın boşluğuna çe-

kilehikeeği ifade edilmiştir (5). Araştırmada kullanılan

hayvanların hepsinde testis'lerin scrotum içinde yer aldığı

tespit edildi.

Testis'lerin oval şekilli olduğu (4,8.1::1). atta aynı za-

manda yanlardan basık olarak bulunduğu belirtilmiştir

(4). Çalışmada her üç tÜl'de de oval olduğu görülen tes-

tis'lerin, tavşanda yanlardan hasık. kohayda dolgun. sı-

çanda ise yuvarlağa yakın olarak şekillendiği saptandı.

Testis ile eorpus epidiclymidis arasında bursa les-

tieularis'in hulunduğu (2,3) ve ağzımn türlere göre la-

teral'e veya eaudal'e açıldığı ifade edilmiştir (8). Yapılan

çalışmada tavşanda bursa testieularis göriilemedi. Kobay

ve sıçanda varlığı saptandı ve ağız kısmının medial'e hak-

tığı helirlendi.

Sonuç olarak, tavşanda testis'lerin kobaya oranla

daha eaudal'de, sıçana göre ise biraz eranial'de yer aldığı.

Uç tÜl'de de testis'lerin yaklaşık aynı hizada olduğu, ko-

bayda testis'lerin, sıçanda ise eaput epididymidis"in hü-

yük olarak şekillendiği, eorpus epididymidis'in kobay ve

sıçanda testis'in dorsolateral'inde, tavşanda ise ventrola-

teral'inde bulunduğu tespit edildi. Tavşanda hursa testieu-

laris bulunamadı.
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