
Ankara Üniv Vet Fak Derg, 56, 1-5, 2009 
 
 

Yeni Zelanda Tavşanı’nda (Oryctolagus cuniculus) corpus ciliare’nin 
morfometrik olarak incelenmesi 

 
İ. Önder ORHAN1, Çağdaş OTO1, Emine KARAKURUM2, Okan EKİM1 

 

1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Ankara; 2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Anatomi Anabilim Dalı, Burdur. 

 
 

Özet: Bu morfometrik çalışma ile Yeni Zelanda Tavşanı’nda corpus ciliare’de yer alan corona ciliaris, processus ciliares ve 
plicae ciliares morfometrik olarak incelendi. Araştırmada 20 adet ergin Yeni Zelanda Tavşanı’nın bulbus oculi’leri kullanıldı. Corona 
ciliaris’in genişliği, stereomikroskop kullanılarak ölçüldü. Yapılan sayımda plicae ciliares sayısının 301.07± 2.36, processus ciliares 
sayısının 131.58 ± 2 adet olduğu belirlendi. Sağ ve sol göz arasındaki sayısal farklılıklar istatistiksel açıdan önemsiz bulundu. Bulbus 
oculi’nin ortalama dorso-ventral çapının 19.23 mm, temporo-nasal çapının 19.69 mm, cornea’nın ortalama dorso-ventral çapının 
14.28 mm, temporo-nasal çapının 14.50 mm, pupilla’nın ortalama dorso-ventral çapının 7.48 mm, temporo-nasal çapının 7.19 mm, 
corona ciliaris’in ortalama dorso-ventral çapının 15.94 mm, temporo-nasal çapının 15.84 mm olduğu saptandı. 

Anahtar sözcükler: Corpus ciliare, morfometri, Yeni Zelanda Tavşanı 

Morphometric study on ciliary body in New Zealand Rabbit (Oryctolagus cuniculus) 

Summary: In this morphometric study, the ciliary ring, ciliary processes and ciliary plicae which reside in the ciliary body, 
were examined in New Zealand Rabbit. Both sides of the eyeballs of 20 adult New Zealand Rabbits were used. The width of ciliary 
ring were measured with calibers using stereomicroscope. In counting, number of ciliary plicae was 301.07± 2.36 number of ciliary 
process was 131.58 ± 2. Quantitative distinctions between right and left eyeballs were no account in statistical. The average dorso-
ventral diameter of eyeball was 19.23 mm, temporo-nasal diameter of eyeball was 19.69 mm, the average dorso-ventral diameter of 
cornea was 14.28 mm, temporo-nasal diameter of cornea 14.50 mm, the average dorso-ventral diameter of pupil was 7.48 mm, 
temporo-nasal diameter of pupil was 7.19 mm, the average dorso-ventral diameter of ciliary ring was 15.94 mm, temporo-nasal 
diameter of ciliary ring was 15.84 mm. 
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Giriş 

Günümüzde tavşanın hem pet hayvanı olarak bes-
lenmesi, hem de laboratuvar hayvanı olarak kullanımının 
yaygınlaşması, tavşan gözü üzerinde yapılan çalışmaların 
artmasını sağlamıştır. Corpus ciliare, tunica vasculosa 
bulbi’nin choroidea ile iris arasında bulunan kısmı olup 
aynı zamanda dış yüzü ile sulcus sclerae boyunca 
sclera’nın iç yüzüne yaslanmış durumdadır (4,14,21). 
Akomodasyonda aktif rol alan bu yapı, bir yandan fibrae 
zonulares aracılığıyla lens’in tutunmasını sağlarken, 
diğer yandan processus ciliares’den humor aquosus 
salgılayarak göz iç basıncını dengeler (2,8). Klinikte en 
sık rastlanan intraokuler hastalık; göz iç basıncının 
artmasıyla gelişen ve tedavi edilmediğinde körlüğe neden 
olabilen gluokom’dur (6,11,16). Gluokom’un tedavi 
edilmesi, humor aquosus sekresyonunun yavaşla-
tılmasına bağlı olarak intraokuler basıncın azaltılması ile 
olmaktadır. Bu amaçla corona ciliaris ve corpus 
ciliare’de humor aquosus’un sekresyonunu sağlayan 
hücrelerin lazer kullanılarak yıkımlanması yöntemi 

kullanılmaktadır (15,22). Sonuç olarak humor aquosus’un 
sekresyonunun inhibisyonuna bağlı olarak intraokuler 
basınç azalmaktadır. Bu metodun uygulanabilmesi için 
bulbus oculi’nin iç ve dış konfigürasyonuna ait deneysel 
verilerin güvenilir olması gerekmektedir (10,22). 
Retina’nın optik kısmına lazer’in zarar vermesine engel 
olmak için tavşan corpus ciliare’si hakkında tam ve 
güvenilir anatomik bilgilere gerek duyulmaktadır. 
Corpus ciliare hakkında morfometrik ölçümlerin bulun-
maması lazer kullanımını zorlaştırmaktadır. Veteriner 
oftalmoloji tekniklerinin güvenilir ve kullanışlı olabil-
mesi için corpus ciliare hakkında morfolojik ölçümlere 
gereksinim vardır. Bu çalışma ile tavşan gözünde 
özellikle de processus ciliares’in morfometrisi üzerinde 
kullanılabilir ve güvenli ölçümler ortaya konulmaya 
çalışılmıştır.  

 
Materyal ve Metot 

Çalışmada farklı bilimsel araştırmalarda kullanılarak 
uyutulan 20 adet ergin Yeni Zelanda Tavşanı’nın gözleri 
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kullanıldı. Kullanılacak materyallerde pupilla’nın farklı 
ışık şiddetlerine verdiği tepkileri minimuma indirmek 
amacıyla her materyal aynı şekilde derin anestezide ve 
loş ışıkta uyutuldu. Bulbus oculi, diseksiyon metodları 
kullanılarak orbita’dan çıkarıldı.  

Postmortem deformasyonların önüne geçebilmek 
için çıkarılan bulbus oculi’ler fizyolojik tuzlu su içerisine 
konuldu. Sağ, sol ayrımı yapıldıktan sonra renkli kalem 
ile yönleri işaretlenen ve ekvatoral düzlem hizasından 
kesilen gözlerin dorso-ventral ve temporo-nasal 
doğrultuda bulbus oculi, cornea, pupilla ve corona ciliaris 
çapları ile plicae ciliares ve processus ciliares’in sayı ve 
uzunlukları ölçüldü.  

  Leica M16 stereomikroskop altında incelenen 
gözler, Canon Powershot S70 dijital kamera ile görüntü-
lenerek bilgisayar ortamına aktarıldı. Leica Annovation 
Suite kullanılarak görüntüler üzerinde belirtilen mesa-

feler ölçüldü. Student T Testi ile ölçümlerin istatistiksel 
değerlendirmeleri yapılarak ortalama değer ve standart 
sapmalar hesaplandı. Anatomik yapıların isimlendirilme-
sinde Nomina Anatomica Veterinaria (18)’dan yarar-
lanıldı. 

 
Bulgular 

Sağ-sol ayrımı yapıldıktan sonra çıkarılan gözlerde, 
bulbus oculi’nin şeklinin küreye yakın olduğu görüldü. 
Sağ ve sol bulbus oculi’nin dorso-ventral ve temporo-
nasal doğrultuda ölçümleri yapıldı. Sağ bulbus oculi’nin 
dorso-ventral çapının 19.15 ± 0.2 mm, temporo-nasal 
çapının 19.52 ± 0.21 mm olduğu, cornea’nın dorso-
ventral çapının 14.23 ± 0.08 mm, temporo-nasal çapının 
14.43 ± 0.09 mm olduğu, pupilla’nın dorso-ventral 
çapının 7.71 ± 0.14 mm, temporo-nasal çapının 7.44 ± 
0.14 olduğu, corona ciliaris’in dorso-ventral çapının 

 
Tablo 1: Dorso-ventral ve Temporo-nasal  ölçüm değerlerinin sağ ve sol göz için karşılaştırması  
Table 1: Comparison of dorso-ventral and temporo-nasal measurements between right and left eyeball  

Göz Çap  N  Önem düzeyi 
Sağ Bulbus oculi’nin çapı Dorso-ventral 20 19,15±0,20 p>0,05 
  Temporo-nasal 20 19,52±0,21  
 Cornea’nın çapı Dorso-ventral 20 14,23±0,08 p>0,05 
  Temporo-nasal 20 14,43±0,09  
 Pupilla’nın çapı Dorso-ventral 20 7,71±0,14 p>0,05 
  Temporo-nasal 20 7,44±0,14  
 Corona ciliaris’in çapı Dorso-ventral 20 15,90±0,17 p>0,05 
  Temporo-nasal 20 15,80±0,18  
Sol Bulbus oculi’nin çapı Dorso-ventral 20 19,31±0,25 p>0,05 
  Temporo-nasal 20 19,87±0,25  
 Cornea’nın çapı Dorso-ventral 20 14,34±0,07 p>0,05 
  Temporo-nasal 20 14,57±0,09  
 Pupilla’nın çapı Dorso-ventral 20 7,25±0,14 p>0,05 
  Temporo-nasal 20 6,95±0,17  
 Corona ciliaris’in çapı Dorso-ventral 20 15,99±0,18 p>0,05 
  Temporo-nasal 20 15,89±0,17  

 (p>0,05: Önemsiz) 
 

Tablo 2: Sağ ve sol göz ölçümlerinin Dorso-ventral ve Temporo-nasal karşılaştırması 
Table2: Comparison of right and left eyeball between dorso-ventral and temporo-nasal measurements 

 Çap Göz N  Önem düzeyi 
Dorso-ventral Bulbus oculi’nin çapı sag 20 19,15±0,20 p>0,05 
  sol 20 19,31±0,25  
 Cornea’nın çapı sag 20 14,23±0,08 p>0,05 
  sol 20 14,34±0,07  
 Pupilla’nın çapı sag 20 7,71±0,14 p>0,05 
  sol 20 7,25±0,14  
 Corona ciliaris’in çapı sag 20 15,90±0,17 p>0,05 
  sol 20 15,99±0,18  
Temporo-nasal Bulbus oculi’nin çapı sag 20 19,52±0,21 p>0,05 
  sol 20 19,87±0,25  
 Cornea’nın çapı sag 20 14,43±0,09 p>0,05 
  sol 20 14,57±0,09  
 Pupilla’nın çapı sag 20 7,44±0,14 p>0,05 
  sol 20 6,95±0,17  
 Corona ciliaris’in çapı sag 20 15,80±0,18 p>0,05 
  sol 20 15,89±0,17  

 (p>0,05: Önemsiz) 

xSX ±

xSX ±
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15.90 ± 0.17 mm, temporo-nasal çapının 15.80 ± 0.18 mm 
olduğu saptandı. Sol bulbus oculi’nin dorso-ventral 
çapının 19.31±0.25 mm, temporo-nasal çapının 
19.87±0.25 mm olduğu, cornea’nın dorso-ventral çapının 
14.34±0.07 mm, temporo-nasal çapının 14.57±0.09 mm 
olduğu, pupilla’nın dorso-ventral çapının 7.25±0.14 mm, 
temporo-nasal çapının 6.95±0.17 olduğu, corona 
ciliaris’in dorso-ventral çapının 15.99±0.18 mm, 
temporo-nasal çapının 15.89±0.17 mm olduğu belirlendi. 
Gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan önemsiz 
bulundu (Tablo 1, 2). Bulbus oculi’nin ortalama dorso-
ventral çapının 19.23 mm, temporo-nasal çapının 19.69 
mm olduğu, cornea’nın ortalama dorso-ventral çapının 
14.28 mm, temporo-nasal çapının 14.50 mm olduğu, 
pupilla’nın ortalama dorso-ventral çapının 7.48 mm, 
temporo-nasal çapının 7.19 olduğu, corona ciliaris’in 
ortalama dorso-ventral çapının 15.94 mm, temporo-nasal 
çapının 15.84 mm olduğu hesaplandı (Tablo 3). 

 
Tablo 3:  Dorso-ventral ve Temporo-nasal ölçümlerin genel 
ortalaması 
Table 3 : Average values of dorso-ventral and temporo-nasal 
measurements 

Çap  N Genel 
ortalama 

Dorso-ventral Bulbus oculi’nin çapı 40 19,23 
 Cornea’nın çapı 40 14,28 
 Pupilla’nın çapı 40 7,48 
 Corona ciliaris’in çapı 40 15,94 
Temporo-nasal Bulbus oculi’nin çapı 40 19,69 
 Cornea’nın çapı 40 14,50 
 Pupilla’nın çapı 40 7,19 
 Corona ciliaris’in çapı 40 15,84 

 
Bulbus oculi üzerinde ekvatora paralel yapılan kesit 

sonrası caudal bakıda iris ve corona ciliaris’in çember 
şeklinde olduğu görüldü (Şekil 1). Corona ciliaris’in dış 
kısmını oluşturan plicae ciliares’in 2-3 tanesinin birleşe-
rek, birleşme yerinde belirgin bir kabarıklık oluşturduk-
tan sonra processus ciliares’i şekillendirdiği görüldü 
(Şekil 1-a,b; Şekil 2-a,b). Yapılan sayımda plicae ciliares 
sayısının 301.07± 2.36 processus ciliares sayısının 
131.58 ± 2 olduğu belirlendi. Sağ ve sol gözler arasında-
ki farklılıklar istatistiksel açıdan önemsiz bulundu (Tablo 
4, 5). 

Plicae ciliares ve processus ciliares uzunlukları için 
onar atlanarak seçilen ardışık örnekler üzerinde ölçüm 
yapıldı. Plicae ciliares’in ortalama uzunluğu 1.31 ± 0.02 
mm iken, processus ciliares’in ortalama uzunluğu 2.25 ± 
0.03 mm olarak hesaplandı. Sağ ve sol gözler arasındaki 
farklar istatistiksel açıdan önemsiz bulundu (Tablo 6, 7). 

Bu çalışmada Yeni Zelanda Tavşanı’nda bulbus 
oculi’ye ait temel çaplar ile corpus ciliare’nin yapısında 
bulunan plicae ciliares ve processus ciliares’in morfometrisi 
bilgisayar ortamında tanımlanmaya çalışılmıştır.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1 : Corona ciliares ve iris’in caudal’den görünümü 
 a) plicae ciliares, b) processus ciliares, c) iris, d) pupilla 
Figure 1 : View of the ciliary ring and iris from caudally 
a) ciliary plicae, b) ciliary process, c) iris, d) pupil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2 : Processus ciliares ve plicae ciliares’in caudal’den 
görünümü 
 a) processus ciliares, b) plicae ciliares, c) iris 
Figure 2 : View of ciliary processes and plicae from caudally 
a) ciliary process, b) ciliary plica, c) iris  
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Tablo 4:  Processus ciliares ve plicae ciliares sayılarının sağ-sol 
göz karşılaştırması 
Table 4: Comparison of the number of ciliary processes and 
plicae for right and left eyeball  

 Göz N 
xSX ±  Önem 

düzeyi 
Processus ciliares Sağ 20 130,42±3,04 p>0,05 
 Sol 20 132,75±2,83  
Plicae ciliares Sağ 20 300,65±3,59 p>0,05 
 Sol 20 301,50±3,17  

 (p>0,05: Önemsiz) 
 
Tablo 5: Processus ciliares ve plicae ciliares sayılarının 
ortalama değerleri 
Table 5: Average values of ciliary processes and plicae 

 N Min. Maks. Ortalama Standart 
Hata 

Processus 
ciliares 

40 112,00 146,00 131,58 2,05 

Plicae 
ciliares 

40 275,00 327,00 301,07 2,36 

 
 
Tablo 6: Processus ciliares ve plicae ciliares uzunluklarının sağ-
sol göz karşılaştırması 
Table 6: Comparison of the length of ciliary processes and 
plicae between right and left eyeball 

 Göz N 
xSX ±  Önem 

düzeyi 
Processus ciliares Sag 262 2,34±0,363 p>0,05 
 Sol 268 2,17±0,327  
Plicae ciliares Sag 584 1,34±0,038 p>0,05 
 Sol 592 1,28±0,032  

 (p>0,05: Önemsiz) 
 
Tablo 7: Processus ciliares ve plicae ciliares uzunluklarının 
ortalama değerleri 
Table 7: Average values of the length of ciliary processes and 
plicae 

 N Min. Maks. Ortalama Standart 
hata 

Plicae 
ciliares 

1176 0,68 1,96 1,31 0,025 

Processus 
ciliares 

530 1,69 3,18 2,26 0,039 

 
 

Tartışma ve Sonuç 
Tavşan bulbus oculi’si hakkında Sugiyama ve ark. 

(20), Bill (1), Kiel ve Shepherd (12) koroidal 
vaskularizasyonu, Ober ve Rohen (23), Wegner (24) 
processus ciliares’in ultrastrukturel yapısının detaylarını 
ortaya koymuşlardır. Kozart (13) ise tavşan corpus 
ciliare’sinin morfolojik farklılıklarını elektron mikroskop 
ve ışık mikroskobu kullanarak detaylı bir şekilde 
bildirmiştir.  

Tavşan retinasının vaskuler yapısı Hyvarinen (9) 
tarafından, tavşan corpus ciliare’sindeki epitel hücrelerin 
geçirgenliği Cilluffo ve ark. (3) tarafından, Corpus 
ciliare’nin fonksiyonu Willems ve ark. (25) tarafından, 
tavşan processus ciliares’inin fonksiyonel morfolojisi 
Funk (5) tarafından bildirilmiştir. 

Ichihara ve ark. (10), Natiello ve ark. (17) ve Funk (5) 
farklı hayvanların bulbus oculi’sinin morfometrisi üze-
rinde çalışmış olmakla beraber, Veterinary Ophthalmology 
(7) ve Fundamentals of Veterinary Ophthalmology (19) 
kitaplarında da tavşan bulbus oculi’si hakkında ayrıntılı 
morfometrik verilere rastlanmamıştır. 

Ichihara ve ark. (10) Beagle ırkı köpeklerde corpus 
ciliare’nin dorsal ile ventro-temporal doğrultular arasında 
en kalın, nasal ile ventro-nasal doğrultular arasında ise en 
dar yapıda şekillendiğini, buna bağlı olarak da 
köpeklerde standart transskleral fotokoagulasyon uygula-
malarında limbus’un 5 mm posterior’undan yapılan 
ışınlamaların, corpus ciliare’nin medial porsiyonunda 
etkisiz olabileceğini bildirmiştir. Çalışmamızda yapılan 
morfometrik ölçümler doğrultusunda Yeni Zelanda 
Tavşanı’nda corpus ciliare’nin tüm doğrultular üzerinde 
eşit kalınlıkta olduğu dolayısıyla bu tür cerrahi 
uygulamalarda operasyon seçim yeri açısından bir kriter 
oluşturmayabileceği görülmüştür.  

Veteriner oftalmoloji cerrahi tekniklerinin güvenilir 
ve kullanılır olabilmesi için corpus ciliare hakkında 
ölçümlere gerek duyulmaktadır. Bu çalışma ile kullanıla-
bilir, güvenli morfometrik ölçümler ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. 
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