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MODÜLÜN AMACI

Bireye / öğrenciye evcil hayvanlarda üriner sistem, erkek
ve dişi genital sistemlerine ilişkin organların
kontrollerini yaparak bu sistemlere ilişkin bulguları
almaya yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
1. Boşaltım sistemine ait organların kontrollerini
yapabileceksiniz.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

2. Erkek genital sistemine ait organların kontrollerini
yapabileceksiniz.
3. Dişi genital sistemine ait organların kontrollerini
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Açık saha, mezbaha, ahır, sınıf ortamı.
Donanım: Eldiven, muşet, yavaşa, iş elbisesi.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

iv

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Evcil hayvanlarda boşaltım ve genital sisteme ilişkin bulguları alabilmek için sisteme
ait organların yapısının, yerinin ve görevlerinin bilinmesi gerekmektedir.
Hayvan türlerinde farklı yapıda olabilen bu organların özellikle evcil hayvanlardaki
farklılıkların bilinmesi türlere özgü incelemeyi zorunlu kılmaktadır.
Fizyolojik bakımdan değişik fonksiyon gören iki ayrı sistem, çok defa "Urogenital
Sistem" başlığı altında beraberce de ele alınır ve incelenir. İdrarı meydana getiren ve bu idrar
ile birlikte artık ve zararlı maddelerin dışarıya atılmasını sağlayan organların tümü "Organa
urinaria" adı verilen bölümü oluştururlar. Üreme ile ilgili organların oluşturdukları diğer
bölüm ise "Organa genitalia" adını alır. Erkeklerde dış genital organlar bölümünde, idrar ve
üreme yolları birleşirler. Burada daha kolay anlaşılabilmesi için sistemler ayrı ayrı ele
alınmış ve her sistemin başlığı altında o sistemi oluşturan organlar incelenmiştir.
Organ ve sistemlerin normal yapı ve fizyolojilerinin bilinmesiyle bu sistemde görülen
bozuklukların ve fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi ve hastalık derecesi
belirlenebilmektedir.
Böylece boşaltım ve genital sisteminin kontrolünde bu sitemlere ait hastalık ve
bozukluklarda ortaya çıkan değişiklikler ve hastalık belirtileri ortaya konabilir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

–1

ÖĞRENMEÖĞRENME
KAZANIMI

FAALİYETİ-1

Boşaltım sistemine ait organların kontrollerini yapabilecek ve bu organlara ait
bulguları alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Boşaltım sistemiyle ilgili kaynak kitap, dergi ve internet sitelerini inceleyiniz.
Çevrenizdeki mezbahalardan veya kasaplardan koyun ve sığır böbreği alarak
inceleyiniz.
Konuyla ilgili dosya oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. BOŞALTIM SİSTEMİNE İLİŞKİN
YAPILAR
Bu sistemi meydana getiren organlarda idrar yapılır ve idrar ile birlikte diğer artık ve
zararlı maddeler dışarıya atılır.

1.1. Boşaltım Sistemini Oluşturan Organların Yapısı, Yeri ve
Görevleri
Böbrek vasıtası ile idrarı kandan süzen ve dışarı atılmasını sağlayan organlar
topluluğudur. İdrarın oluşum ve dışarı atılım sırasına göre bu organlar, idrarı süzen böbrekler
(renes), idrarı böbrekten idrar kesesine ileten idrar kanalları (üreterler), idrarı depolayan idrar
kesesi (vesica urinaria) ile idrarı idrar kesesinden dışarı atan ürethradan oluşmaktadır.

Resim 1.1: Köpekte böbreğin yeri ve şekli
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1.1.1. Böbrek (Ren)
Böbrekler bel omurlarının ventralinde sağ ve sol yanında bulunurlar. Genel olarak
böbreklerin şekli fasulyeye benzer ve asimetriktir. Sağ böbrek (ren dexter), sol böbrekten
(ren sinister) biraz önde yer alır.

Resim 1.2: Sığır böbreğinin anatomik yeri

Koyun ve keçilerin böbrekleri dolgun bir fasulyeye benzemektedir. Büyükbaş
ruminantların böbrekleri derin yarık ile çok loplu görünümdedirler.
Equidelerde (tektırnaklı hayvanlarda) sağ böbrek kupa kâğıdına, sol böbrek ise
fasulyeye benzer.
Carnivorların böbrekleri dolgun bir fasulyeye benzemektedir. Ruminantların
böbrekleri derin yarık ile çok loplu görünümdedirler.

Resim 1.3: Böbrek kesit yüzeyi
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Böbreklerin facies dorsalis diye üst yüzü, facies ventralis diye de alt yüzü vardır.
Böbreğin dış kenarına margo lateralis, iç kenarına margo medialis denir. Ön ucuna
extremitas cranialis, arka ucuna extremitas caudalis denilen dış bükey yüzleri vardır. İç
kenarı daha kısa, orta bölümünde yarık ya da çöküntü şeklinde hilus renalis bulunur. Hilus
renalisten arteria renalis ve sinirler böbreğe girer. Vena renalis, lenf damarları ve ureter
böbrekten çıkar.
Equidelerde sağ böbreğin ön ucu karaciğere dayanır, arka ucu onikiparmak bağırsağı
(duodenum) ile temas hâlindedir.

Resim 1.4: At böbreği

Sol böbreğin ön ucu pankreasa arka ucu ise jejenum ve colon ile temas hâlindedir.
Böbreklerin rengi hayvanlar arasında koyu kırmızıdan koyu violeye kadar değişiklik gösterir.
Geviş getiren hayvanların böbrekleri koyu kahve, etçillerin ve tek tırnaklı hayvanların
böbrekleri parlak mavimsi görünümdedir. Bu renk farklılığı böbreklerin tuttuğu kan
miktarından kaynaklanmaktadır.

Resim 1.5: Sığır böbreği
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Böbrek dış kenarından iki eşit parça şeklinde kesit yapıldığında kesit yüzünde renk,
yapı, işlev yönünden birbirinden farklı iki yapı bulunur. Dış taraftakilere cortex renis iç
taraftakilere medulla renis denir.

Resim 1.6: Koyun böbreği

Cortex renis idrar yapan oluşumların bulunduğu bölümdür. Malpighi cisimcikleri ve
malpighi piramitlerini içerir.
Medulla renis idrar toplayıcı kanalların bulunduğu açık renkli bölümdür
Pelvis renalis böbreğin sinüs renalis denilen kesiminin içinde yer alan, ureterin uç
kısmının huni tarzında genişlemesinden oluşmuştur.


Boşaltım ve Böbrek Fonksiyonu

Canlılarda oluşan temel boşaltım ürünleri karbon dioksit (CO2), su, amonyak (NH3),
üre ve ürik asittir. Bunlardan karbon dioksit ve su, besin olarak alınan organik bileşiklerden
enerji elde edilirken açığa çıkar. Ayrıca protein gibi azotlu besin maddelerinin
metabolizması sonucunda azotlu artık ürünlerden olan amonyak da açığa çıkar. Bazı
hayvanlar amonyağı doğrudan uzaklaştırırken, çoğu bunu üre ya da ürik aside dönüştürür.
Suda yaşayan omurgasızlar ve balıklar hücreler için çok zehirli olan amonyağı çok miktarda
su ile seyrelterek vücut dışına atar.
Canlı yaşam devamını sağlamada iç ortamın dengede tutulması (homeostasis) ve kanın
pH değerinin ayarlanmasında hem akciğerlerin hem de böbreklerin önemli rolü vardır.
Akciğerler oksijen ve karbondioksit miktarını belirli bir düzeyde tutarlar. Beden için zararlı
maddelerin uzaklaştırılmasında ise böbrekler önemli görev üstlenir.
Karada yaşayan hayvanlarda amonyağı daha az zehirli olan üreye çevirecek
mekanizma gelişmiştir. Üre, suda kolayca erir ve böbrekler tarafından atılıncaya kadar
vücutta kalabilir. Üre, su içinde vücuttan atılacağından beraberinde su kaybına neden olur.
Ürenin vücuttan atılması amonyağa göre daha az su gerektirir.
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Sürüngen ve kanatlı hayvanlarda protein metabolizmasının son artık ürünü ürik asit,
suda erimez, katı bir madde hâlinde çökelti oluşturur. Hücre içi ile hücrelerarası sıvılarda
çözünmediğinden ozmotik basıncı etkilemez. Böbreklerden atılırken, suda erimediğinden
vücuttan su kaybına neden olmaz.
Böbrekler fonksiyonlarını filtrasyon, rezorbsiyon ve sekresyon olmak üzere üç
kısımda yerine getirirler. Filtrasyon, böbreklere gelen kanın süzülmesidir. Rezorbsiyon,
süzülerek kandan ayrılan vücut için gerekli maddelerin geri emilmesidir. Sekresyon ise vücut
için yararsız veya zararlı maddelerin kandan süzülüp tubul sıvısına verilerek idrar şeklinde
vücuttan uzaklaştırılmasıdır.

1.1.2. İdrar Boruları (Üreterler)
Üreterler, idrarı böbreklerden vesica urinaria denilen idrar kesesine taşıyan boru
şeklinde sağlı sollu iki organdır.
Pelvis renalisin devamı olan üreter böbrekten idrar kesesine gider. İdrar kesesine önce
kas tabakasını yatay olarak delerek geçer. Sonra kas tabakası ile mukoza tabakası arasında
seyreder ve ostium ureter denilen delikle idrar kesesine açılır.
Üreter’in duvarı tunica adventitia, tunica muscularis ve tunica mucosae olmak üzere
üç kattan yapılmıştır. At ureter’inin başlangıç bölümünün (pars abdominalis) tunica
mucosa’sı içerisinde glandula ureterica adı verilen bezler vardır. Bu bezlerin salgısından
ötürü at sidiği bulanıktır.

1.1.3. İdrar Kesesi (Vesica Urinaria)
Sidiğin depo edildiği ve genişleme kabiliyeti oldukça yüksek kas ve zardan oluşmuş
torba şeklindeki bir organdır. Pelvis boşluğunun tabanında, symphysis pelvinanın ön ucu
üzerinde bulunur. Dolduğunda büyür ve özelliklede karnivorlarda (etçillerde) abdominis’ in
tabanına doğru sarkar. İdrar boşaldığında ise büzüşerek cavum pelvis’ in içerisinde kalır.
Dişide vesica urinaria’nın dorsalinde uterus (rahim) bulunur. Erkekte vesica urinaria
dorsal’ de rectum’ a değer. Böylece erkek hayvanlarda vesica urinaria rectal yolla palpe
edilmesi (elle yoklama) mümkün olur.

Resim

1.7:

Koyunlarda
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idrar

kesesi

İdrar kesesinin üst yüzüne facies dorsalis, alt yüzüne facies ventralis, karın boşluğuna bakan
uç kısmı apex vesicae (tepe), gövdesi corpus vesiciae, arkada bulunan dar ve uzun kısmı
cervix vesicae (boyun) olarak isimlendirilir.
İdrar kesesi (mesane) duvarı beş tabakadan oluşmuştur. Dıştan içe doğru tunika
seroza, tunika subseroza, tunika muskularis, tunika submukoza ve tunika mukoza diye
sıralanır.

Resim 1.8: Mesane

İdrar kesesi duvarının orta katı olan tunica muscularis, dışta uzunlamasına, ortada
enlemesine ve içte gene uzunlamasına giden kas liflerinden oluşmuştur. Ayrıca bunlara
kesenin boyun ve uç kısmında halka şeklinde dairesel seyreden lifler de katılır. Kesenin
boyun kısmında bulunan dairesel kas lifleri kasıldığında idrar, kesenin içerisinde hapsolur.
Kesenin uç ve gövde kısmındaki dairesel kaslar kasıldığında ise kesedeki idrar dışarıya
doğru boşaltılır. İç katı oluşturan tunica mucosae’nın yüzeyi değişken epitel ile kaplıdır.
Bundan ötürü kesenin genişlemesine bu katman kolayca uyabilir. Kese boş olduğunda tunica
mucosa’nın yüzü buruşuktur.

Resim 1.9: İdrar torbasının dolması ve boşalması
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1.1.4. İdrar Kanalı (Urethrae)
İdrarın mesaneden alınıp vücut dışına atılmasını sağlayan, boşaltım sisteminin son
kanalıdır. Üretranın mesane içine açılan deliğine, ostium üretra internum, dışarıya açılan
yarık şeklinde olan deliğine ise ostium üretra externum denir. Erkeklerde penisin ventralinde
Canalis urethralisten geçer. Glans penisten dışarı çıkar. Dişilerde çok kısa olup vaginanın
tabanına açılır.

1.1.4.1. Erkek İdrar Kanalı (Urethra Masculina, Erkek Üretrası)
Urethra masculina, pelvis içerisinde bulunan pars pelvina ile diğeri dışarıda penis’in
ventral yüzünde bulunan pars penina olmak üzere iki bölümden meydana gelmiştir. İdrar
kesesinin boyun bölümünde ostium urethrae internum ile başlayıp, glans penis’in ucundaki
ostium urethra externum ile son bulur.
Sistem içerisinde yer alan organlar sırasıyla; erbezi torbası (scrotum), erbezi (testis),
epididymis, ductus deferens, eklenti üreme bezleri (glandulae genitales accessoriae), kamış
(penis), erkek dış idrar yolu (urethra masculina) ve sünnet derisidir (preputium).

1.1.4.2. Dişi İdrar Kanalı (Urethra Feminina)
Dişi hayvanlarda urethra, cervix vesicae denilen idrar kesesinin boyun kısmından
başlar, pelvis’in tabanı boyunca orta eksen üzerinde geriye doğru uzanır. Vagina ile
vestibulum vagina arasına açılır. Başladığı yerdeki deliğine ostium urethrae internum,
açıldığı yerdeki deliğine ise ostium urethrae externum denir. Sığır ve domuzda vagina’ya
açıldığı yerin altında ve aynı deliğe açılan bir kör kese veya torba meydana gelmiştir. Buna,
diverticulum suburethrale denir. Klinikte idrar sondası kullanılırken bu anatomik durum her
zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Resim 1.10: Sığırda urethra feminina’nın şematik çizimi
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1.2. Böbreğin Fizyolojisi
Metabolizma artıklarının vücut dışına atılmasına boşaltım denir. Vücuda alınan ve
kullanılan her şey artık maddelerin oluşumuna neden olur. Hayatın devamı için metabolizma
artıklarının vücuttan uzaklaştırılması zorunludur.
Canlılarda vücudun % 60–70 kadarı sudur ve bu miktarın korunması gerekir.
Normalde vücudun kaybettiği ve kazandığı su miktarı birbirine eşittir. Boşaltımda direkt
görev alan organ böbreklerdir. Üreterler, mesane ve üretra bu sisteme yardımcı organlardır.


Böbrekler;

Sıvı atılımını gerçekleştirerek vücuttaki plazma ozmolaritesinin normal
sınırlar içinde kalmasını,

Plazma H+ iyon konsantrasyonunun normal sınırda kalmasını,

Vücutta fonksiyonel olarak bulunan sıvı, elektrolit dengesinin
korunmasını,

Metabolik artık ürünlerin (üre, ürik asit, kreatinin) atılımını,

İlaçlar, toksinler ve metobolitlerinin vücuttan atılmasını,

Ekstrasellüler sıvı hacminin ve kan basıncının hormonal olarak
düzenlenmesini,

Peptit hormonlarının yıkımını,

D vitaminin aktif hâle gelmesini,

Adrenal medulladan prostaglandin hormonunun salgılanmasını sağlar.

1.2.1. Nefronun Yapısı ve Fonksiyonları
Böbreğin en küçük yapısal birimi nefron adını alır. Nefron böbrekte idrarın yapıldığı
morfolojik üniteyi oluşturur. Bir böbrekteki nefron sayısı 1–3 milyon arasındadır. Nefronlar
ortak açılma kanalları ile böbrek papillaları üzerindeki deliklere açılırlar. Böylece oluşan
idrar ilk olarak kalikslerde ve dolayısı ile pelviste biriktirilmiş olur. İnsanda sağ ve sol
böbreklere gelen günlük kan akımı 1,5 tonu bulur. Nefronlarda gerçekleşen süzme
(filtrasyon), salgılama (sekresyon) ve geri emilme (rezorbsiyon) aşamalarından sonra idrar
şeklinde atılan miktar 1,5 litre kadardır.
Bir nefronda; bowman kapsülü, glomerulusa kan getiren afferent (getirici) damar,
glomerulden kanı uzaklaştıran efferent (götürücü) damar, glomerulus ve tubuluslar
bulunmaktadır.
Tubuller de proksimal tüp, henle kulpu, distal tüp ve kollektörden (toplayıcı kanal)
oluşmaktadır. Her nefronun proksimal ucuna bowman kapsülü denir. Bowman kapsülü, yassı
epitelle döşenmiş, içi boş bir yarı küre şeklindedir. Bu yumağa glomerulus denir. Kanın
süzülme işi burada gerçekleşir. Bowman kapsülü ile glomerulusların ikisi birden birleşerek
malpighi (renal korpüskül) adını alır.
Glomerulus, Bowman kapsülü, proksimal tubulus ve distal tubulus böbreğin
korteksinde; henle kulbu ve toplayıcı kanallar ise böbreğin medullasında yer almaktadır.
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Resim 1.11: Nefronun yapısı



Glomerulus (Glomerul)

Kalbin pompaladığı kanın dörtte biri böbreklere gider ve süzülür. Böbreklere kan
götüren a. renalis, aorta abdominalisten (karın aortu) ayrılır. Kanı götüren Vena renalis ise
Vena cava inferiora bağlanır. Arteria renalis böbreğe girdikten sonra 7 ile 8 parçaya ayrılır.
Bunlara interlobar arterler denir. Bunlardan ayrılan kısa kan damarları glomerülleri
oluşturur.
Afferent arteriol, malphigi korpüskülüne girince birçok dala ayrılır. Ayrılan parçalar
daha sonra tekrar birleşerek efferent arteriyolü oluşturur. Afferent arteriyolle efferent
arteriyol arasında uzanan bu çok parçalı kılcal damar yumağına glomerulus adı verilir.
Glomerüllerin kendilerine özgü özellikleri vardır. Bu özellikleri sayesinde diğer kılcal
damarlardan ayrılır.

Glomerül kılcalları iki arteriyol arasında bulunur. Sistemik kılcal
damarlarda arteriyol ve venül arasında bulunur.

Glomerül kılcallarının her tarafında kan basıncı aynı düzeyde bulunur.
Sistemik kılcal damarların kan basıncı, arteriol tarafında fazla, venül
tarafında ise azdır.

Glomerül kılcallarındaki kan basıncı, diğerlerine göre iki kat fazladır.

Glomerül kılcallarının çeperleri iki katmandan oluşur. Bu yapı,
damarların hem yüksek basınca dayanıklı olmasını sağlar hem de protein
ve kan hücrelerinin dışarı çıkmasını engeller.
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Glomerül kılcallarında su ve erimiş maddeler sadece dışarıya verilir.
Kılcal damarlarda arteriyol tarafından dışarı verilip venül tarafından
tekrar içeriye alınır.
Glomerül kılcalları, taşıdıkları bol miktarda gözenek sayesinde diğer
kılcallardan 100 kat daha geçirgendir.
Glomerülün fonksiyonu filtrasyondur.

Şekil 1.1: Glomerüler



Bowman kapsülü

Kadeh şeklinde bir yapıdır ve böbreğin başlangıç kısmı olup böbrek korteksinde
bulunur. İki epitelyal hücre tabakası ile aralarındaki boşluktan oluşmuştur. Bu boşluğa
bowman kapsül aralığı denir ve böbrek tubulusları buraya açılır.
Kalpten basınçla gelen kanın plazmasındaki su, çeşitli tuzlar, glukoz, üre, ürik asit,
kreatin vb. maddeler bowman kapsülü duvarından tubulusa geçer. Bowman kapsülünden
dakikada kalpten gelen kanın % 20-25’i geçer, böylece 1-2 litre kan filtre edilir. Plazmayı
süzmek için gerekli olan kan basıncı, renin enzimiyle böbrek içinde düzenlenir. Bu enzim
renal kan damarlarının düz kaslarında sıkışmaya yol açar. Böylece kan basıncı yükselir ve
kan bowman kapsülüne süzülür.

Proksimal tubulus
Malphighi cisimciğinin ilk kısmına, nefronun ikinci kısmına proksimal tubulus denir.
Pars konvoluta (kıvrıntılı) ve pars rekta (düz) olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.
Tubuler geri emilim ve sekresyon olaylarının büyük kısmı burada gerçekleştiğinden
fonksiyonel açıdan önemlidir.
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Henle kulpu

Proksimal tubulusun pars rektası ile distal tubulusun pars rektası arasında yer alır.
Nefronun yerine göre henle kulbunun da durumu değişir.


Distal tubulus ve kollektör kanallar

Proksimal tubulus, böbreğin korteks kısmından medullanın derinliğine henle kulpu ile
uzandıktan sonra geriye distal tubulus ile döner. Distal tüplerin her biri toplayıcı kanallara
açılır. Toplayıcı kanallar, korteksin dışından başlayıp medullaya doğru gittikçe aralarında
birleşerek daha büyük kanallar olan kollektör kanallara açılır.

1.3. İdrar Oluşumu
Kanın kimyasal bileşimini böbrekler düzenlediğine göre, vücutta dolaşan kanın
tamamının böbreklerden geçmesi gerekmektedir. Dinlenme hâlinde kalbin pompaladığı
kanın her dört litresinden üç litresi vücuda, bir litresi ise böbreklere gider. Böbreklere bu
kanı getiren böbrek atardamarları karın aortundan ayrılır. Hücreler ile doku sıvısı; kılcal
damarlar ile doku sıvısı arasında sürekli madde alışverişi vardır. Bu madde alışverişinde
etkili olan faktörler:



Kanın damar duvarına yaptığı hidrostatik basınç
Kan plazmasının ve doku sıvısının osmotik basıncı

İdrar oluşumunda sıvı akımının yönünü bu iki faktör belirlemektedir. Hidrostatik
basınç kılcallar içinden doku sıvısına doğru, osmotik basınç ise doku sıvısından kılcallara
doğru sıvı akışını sağlayan kuvvetlerdir. Atardamar ucundaki kılcallarda hidrostatik basıncın
osmotik basınçtan fazla olması nedeniyle, kılcallardan doku sıvısına doğru; toplardamar
ucundaki kılcallarda osmotik basıncın hidrostatik basınçtan fazla olması nedeniyle de doku
sıvısından kılcallara doğru sıvı akımı olmaktadır.
Geri emilme böbrek fonksiyonunda en önemli basamaktır. Eğer bu olay
gerçekleşmeseydi vücudumuz kısa sürede kan için gerekli olan su, mineral maddeler, çeşitli
iyonlar, glikoz ve diğer organik molekülleri idrarla dışarı atar ve kanın kimyasal bileşimi
bozulurdu.
İdrar oluşumu süzülme (filtrasyon), geri emilme (rezorpsiyon) ve salgılama
(sekresyon) olmak üzere üç ayrı olayla gerçekleşir.

1.3.1. Süzülme (Filtrasyon)
Kanın süzülme sürecinde ilk adım olan filtrasyon, renal korpüsküllerde gerçekleşen
fiziksel bir süreçtir. Arteriya renalis ile böbreğe gelen kan, getirici arteriyollerle nefronlara
götürülür. Getirici arteriyol aracılığıyla glomerulusa gelen kan, götürücü arteriyolün daha dar
olması nedeniyle glomerulleri hızla terk edemez.
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Bu nedenle glomerulllerde kan yığılması olur ve basınç yükselir. Bu yüksek basınç
yüzünden kan plazması glomerülllerden bowman kapsülüne süzülür. Buradan da tubuluslara
geçer. Bu geçiş sırasında filtrasyon oluşur.
Kanın süzülmesini sağlayan diğer mekanizma ise glomerüllere gelen kanın, getirici
arteriyol tarafından gelen kandaki hidrostatik basıncın yüksek olmasıdır. Hidrostatik basınç,
kanın glomerül dışına, bowman kapsülü içine süzülmesine neden olur. Büyük moleküllü
maddeler (protein, şekilli elementler) ise bowman kapsülünden geçemez, süzülemeyen kan
ise götürücü arteriyoller boyunca ilerler.
Dakikadaki süzülme miktarı ortalama 125 ml’dir. Fakat glomerül filtrasyon hızı,
getirici ve götürücü arteriyollerin çapındaki değişiklikler ya da kan basıncındaki değişiklikler
ile değişebilir. Örneğin stres durumlarında glomerül filtrasyon hızı düşebilir.

Şekil 1.2: Filtrasyon

1.3.2. Geri Emilim (Reabsorbsiyon)
İdrar oluşumunun ikinci aşamasıdır. Böbrek tubuluslarının tüm bölümlerinde hem
aktif hem de pasif transport mekanizmaları işler. Tubuluslar, glomerüllerden gelen ve
tubuluslar boyunca ilerleyen maddeleri, organizmanın o anki ihtiyaç durumuna göre geri
emerler. Filtrasyon ile tubuluslara geçen süzüntü şeklindeki zararlı maddelerin dışında kalan
su ve erimiş maddeler, tekrar emilerek kana, yani dolaşıma katılır. Bu olaya reabsorbsiyon
denir.
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Su ve suda erimiş maddeler, en çok proksimal tubullerden emilir. Bunun dışında distal
tubul ve toplayıcı kanallardan da geri emilim olur. Reabsorbsiyon, basit ve aktif transport ile
önce tubulus epitel hücrelerine, buradan da kana doğrudur. Bazı hormonlar, tubuluslarda geri
emilecek maddeler üzerinde etkilidir. Bunlardan aldesteron, distal tubulus bölgesine etki
ederek Na+ iyonunun geri emilimini artırırken, K+ iyonunun idrar ile atılımını hızlandırır.
Antidiüretik hormon (ADH), toplayıcı kanalların suya geçirgenliğini kontrol eder. Aynı
zamanda ADH, aldesteron ve atriyal natriüretik hormon (ANH), idrar hacminin
düzenlenmesinde önemli rol oynarlar.
Tubuluslardan aktif taşınma ile geri emilen maddeler için bir eşik değer söz
konusudur. Bu duruma en iyi örnek glukoz taşınmasıdır. Kan glukoz konsantrasyonu normal
olduğu zaman glomeruslardan filtre olan glukozun hepsi prosimal tubulus bölgesinde aktif
taşınma ile geri emilir ve idrara hiç glukoz çıkmaz. Kan glukoz konsantrasyonu normalden
yüksek olduğu zaman aktif taşımada görev alan taşıyıcı moleküllerin doygunluğa erişmesi
sonucu glukozun fazlası geri emilemez ve glukoz idrara çıkar. Geri emilemeyip tubulus
sıvısı içinde kalan glukoz fazlası, ozmotik güç oluşturarak suyu da beraberinde sürükler.
Diyabetli hastalarda poliüri görülmesinin nedeni de budur.

1.3.3. Salgılama (Sekresyon)
İdrar oluşumunun son aşamasıdır. Vücut için zararlı olmayan ya da zararlı olan atık ve
yabancı maddelerin, kandan alınıp tubulus sıvısına verilmesi olayıdır. Proksimal ve distal
tubulus hücreleri hidrojen iyonu salgılar. İdrarın asitleştirilmesi, toplayıcı kanallarda olur.
Tubuluslarda, özellikle distal tubulusta hidrojen ve potasyum iyonları sekresyonla idrara
geçer, bu iyonların idrara geçmesiyle soydum iyonu kana geri emilir.
Sekresyon sırasında, tubuluslardan bizzat bazı maddeler alınır ve idrara verilir.
Kandan alınıp idrara verilen maddeler, su, kreatinin, asit, potasyum, magnezyum, sülfat,
klorür gibi yabancı maddelerdir.
İdrarın rengi genelde berraktır fakat sağlıklı ve hasta olma durumuna, alınan ilaçlara
göre rengi bulanıklaşır. Uzun süre bekletilen idrarda bakteriler tarafından ürenin amonyağa
dönüşmesi sonucu keskin bir amonyak kokusu görülür. İdrarın % 95-96’sı su, kalanı
çözünmüş maddelerdir. Normal idrarda glukoz ve plazma proteinleri bulunmaz.

Şekil 1.3: İdrarın oluşumunun aşamaları
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1.4. Böbreklerin Asit-Baz Dengesine Etkisi
Böbrekler, idrarı asitleştirerek veya alkalileştirerek asit-baz dengesini korur. Diğer
sistemlere göre daha etkin ve düzeltici bir fonksiyona sahiptir. Böbrekler fazla olan maddeyi
atarak veya az olanı tutarak patolojik durumu düzeltir.
Homeostasis mekanizmasının bir parçası olan böbrekler, asit- baz dengesini sabit
tutmaya çalışır. Asidoz durumunda böbreklerden H+ atılması hızlanır ve bikarbonat geri
emilimi artırılır. Alkaloz durumunda ise H+ atılımı azalır bikarbonatın atılması hızlanır.
Vücut sıvılarının pH’ı dar sınırlar içinde, değişmeden tutulmaya çalışılır. Buna karşın idrar
pH’ı 4,5–8,0 arasında değişebilir. Hidrojenin idrarla atılması nedeniyle idrar pH’ı genelde
asidiktir.
Vücut sıvıları, taşıdıkları iyonlar sebebiyle elektriksel yüke sahiptir. Bunu sağlayan
anyon ve katyonların, görevlerini yapabilmeleri için bir denge içinde bulunmaları gerekir.
Taşıdıkları anyon ve katyon miktarlarının her zaman birbirine eşit olması gerekir. Belli
miktarda katyon atıldı ise aynı miktarda da anyon atılması gerekir. Örneğin vücut için
önemli olan sodyum yerine, başka katyonların vücuttan atılması sağlanır ve bu sayede
sodyum vücutta tutulmaya çalışılır. Böylece vücuttan atılan katyonlara karşılık, hidrojen ve
amonyum anyonları atılarak denge sağlanır. Bu sayede sodyum vücutta tutulmuş olur.

1.4.1. Jukstoglomerular Aparatus ve Renin Angiotensin Sistemi
Süzülmenin düzenlenmesi, böbrek tarafından çıkarılan ve emilen maddelerin miktarı,
glomerulus filtresinin düzenlenmesine bağlıdır. Eğer bu filtrenin geçirgenliği fazlalaşırsa
bazı maddeler geri emilmeden hızla borunun içinden akar. Bir organda kan basıncının
artması, kan akımını da artırır. Fakat böbreklerde kan basıncı artsa bile böbreklerden geçen
kan akımı değişmez. Aynı şekilde kan basıncının azalması da belli bir süre kan akımını
değiştirmez. Bu sınırlar 80-120 mm Hg’dir. Bunun altındaki veya üstündeki değerlerde
böbrekten geçen kan akımının ayarlanması bozulacaktır. Böbrekler bu basınç değişmelerine
karşın kendini ayarlamaya çalışır. Bu duruma otoregülasyon denir.
Eğer süzülme oranı düşükse normal olarak salgılanan maddelerin çoğu geri emilir.
Süzülme basıncı ve süzülen miktar, glomeruluslara gelen arteriyollerin düz kaslarda
kasılması ya da gevşemesiyle belirli limitler içinde değişir. Kan basıncı düşünce, afferent
arteriyol genişler, efferent arteriyol daralır. Böylece kan akımı, dolayısı ile filtrasyon hızı
sabit tutulmaya çalışılır.
Henle kulpuna gelen filtrat miktarının azalması, tubuluslar içi basıncını düşürür. Bu
düşme sonucu tubuluslar, kollabe olarak kapanır. Filtrat miktarı artınca basınç artarak normal
duruma dönülür.
Distal tubulun kıvrımlı olan kısmına, afferent arteriyole yakın olan bölümüne “macula
densa” adı verilir. Bu bölgedeki afferent arteriyol hücreleri değişime uğrayarak
jukstoglomerüler hücreleri meydana getirir. Makula dansa hücreleri, reseptör görevi görürler.
Makula dansadaki klor veya sodyum yoğunluğu az ise jukstoglomerüler hücrelerinden renin
salgılanmasına neden olur.
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Renin enzimi afferent arteriolün hücrelerinden salgılanan ve kan basıncının
düzenlenmesinde önemli rolü olan enzimdir. Renal perfüzyon azaldığında jukstaglomerüler
hücrelerden kana, renin salgılanır. Renin kanda bulunan ve bir polipeptid olan
angiotensinojene etki ederek anjiotensin I oluşturur. Anjiotensin I; akciğerlerde, pulmoner
endotelde bulunan bir konverting enzim aracılığı ile angiotensin II’ye dönüşür. Anjiotensin
II’nin sürrenal korteksten aldesteron salgısının artmasını sağlayıcı etkisi de vardır.

Şekil 1.4: Renin angiotensin mekanizması

Anjiotensin II; heptapeptit olan anjiotensin III’e dönüşür. Anjiotensin III, aldesteron
sekresyonunu, anjiotensin II’ye göre daha fazla artırıcı etkiye sahiptir; bu mekanizma ile
hem vazokonstrüktör etki, hem de aldesteron salınımı sonucu Na+ ve su reabsorbsiyonun
artması, volümün çoğalması, kan basıncında yükselmeye neden olur.
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1.5. İdrar Yapma
Boşaltım sistemi vücutta homeostazın sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir.
Böbrekler, üreterler ve mesaneden oluşan boşaltım sistemi, metabolizma sırasında ortaya
çıkan atık maddelerin atılımından sorumludur. Vücut fonksiyonlarının devamı için
hücrelerden atık maddelerin atılması lazımdır. Katı ve sıvı atıklar, kan içinde erimiş olarak
taşınırlar ve böbreğe ulaştırılarak filtre edilirler (süzülürler). Bu atıklar üreterler yoluyla
mesaneye geçerek, belli aralıklarla mesanede idrar olarak depolanıp, periyodik olarak
vücuttan atılırlar. Bu şekilde idrarın vücuttan atılmasına idrar yapma denir.

Resim 1.12: İneklerde idrar yapma

1.6. Ürinasyonun Sinirsel Kontrolü
Böbreğin pelvisine gelen idrar, üreterler aracılığıyla idrar kesesine aktarılır. İdrar
kesesi ve iç sfinkteri sempatik ve parasempatik sinirlerden uyarım alırken; dış sfinkteri
istemli kontrol altındadır. Sempatik sinirler idrar kesesi kaslarını gevşeterek sfinkteri kasılı
tutarken, parasempatikler kese kaslarını kasarak ve internal sfinkteri gevşeterek idrar
yapmaya neden olurlar.

1.7. Üriner Sistemin Kontrolü
Üriner sistemin kontrolü için; ürinasyon sırasında hayvanların aldığı pozisyonlar,
urinasyon sayısı incelenir. Hayvanın ürinasyon sırasında ağrı belirtileri kontrolü ve üriner
sistemin fiziksel kontrolü yapılır.

1.7.1. Ürinasyon Sırasında Hayvanların Aldığı Pozisyonlar
Atlar genellikle istirahat hâlinde idrarlarını yaparlar, çalışan atlar işten döndüklerinde
idrarını hemen yaparlar.
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Aygır ve kısraklar idrar yaparken iki ön ayağını ileriye atarlar, karınlarını aşağıya
doğru sarkıtırlar. Bu şekilde, karın içi basınç artar. Bu hareket hayvanda inspirasyonu ve
solunumunu tutmasını kolaylaştırır. Erkekler penisini preputial keseden çıkararak idrarı
yaparlar. Kısraklar ise idrarlarını vulvadan akıtırlar.
İnekler arka ayaklarını ileri atarlar ve sırtlarını kamburlaştırarak kuyruklarını
kaldırırlar. Erkek sığırlar hareket hâlinde iken yem yerken ayakta durur pozisyonda
idrarlarını yaparlar. Boğa ve öküzler idrarını preputium boşluğuna bırakırlar ve idrar oradan
dışarı dökülmüş olur. Keçi ve koyunlar inekler gibi, koç ve tekeler boğalar gibi idrarını
yaparlar. Dişi köpekler arka ayaklarını bükerek karınlarını yere doğru çökertirler ve bu
pozisyonda idrarını yaparlar. Erkek köpekler idrarlarını yapacakları arka ayaklarından birini
kaldırırlar ve eşya veya bir maddeyi gördüklerinde idrarını yaparlar.

1.7.2. Urinasyon Sayısı
Hayvanların ürinasyon sayısı, içtiği su miktarına, çeşitli yollarla kaybettiği su
miktarına laktasyondaki hayvanların süt verim miktarına bağlı olarak değişmektedir. At ve
sığırlar günlük 5-7 kez 6-12 litre, koyun ve keçiler 1-3 kez 0,5-1,5 litre idrar yaparlar.
Köpeklerde ürinasyon sayısı sabit değildir. Köpekler 250-1000 ml, kediler 20-250 ml
civarında idrar yaparlar.

1.7.3. Urinasyon Sırasında Ağrı Belirtilerinin Kontrolü


Hayvanlarda çeşitli nedenlerden kaynaklanan sorunlardan dolayı idrar
miktarı ve sayısı değişebilir. Bu değişiklerden başlıcaları:


Pollakuria; anormal sayıda sık sık idrar yapılmasıdır.



Polyuria; fazla miktarda idrar çıkarmadır.



Oliguria; idrarın çok seyrek aralıklarla ve az miktarda çıkarılmasıdır.



Retentio urina; idrarın, idrar yollarında bir tıkanmadan dolayı
engellenmesidir. Böbreklerde filtrasyon bozulması idrar yollarının tam
tıkanması durumlarında idrarın hiç yapılamamasıdır.



Stranguria; damla damla ve ağrılı idrar yapmaya denir.



İncontinentia urina; idrar tutamamadır.



Dysuria; idrar sistemindeki hastalıklardan dolayı idrar yapmada ağrı ve
sancıya sebep olan bu duruma denir.
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1.7.4. Üriner Sistemin Fiziksel Kontrolü
Böbrek bölgesine basınç uygulandığında yangı var ise ağrı oluşur. Köpeklerde karın
duvarının dışından palpe etmek mümkündür. Kedilerde böbrekler kolayca palpe edilir.
Dıştan böbreklerin palpe edilmesinde böbreğin büyüklüğü, ağrılı olup olmadığı yüzeylerinin
durumu tespit edilebilir.

1.8. Kanatlılarda Boşaltım Sistemi
Vücutta oluşan metabolik artıkların dışarı atılması, büyük ölçüde karın boşluğunda ve
sırtta, omurganın iki tarafında ve ona yapışık gibi duran böbrekler tarafından gerçekleştirilir.
Kanatlılarda bir çift böbrek bulunur. Her böbrek üç loptan meydana gelir ve bu loblar
boşaltım ve süzme işlevini yapan koni şeklindeki birçok nefrondan oluşmuşlardır.
Böbreklerin diğer bir işlevi de vücutta asit-baz dengesini düzenlemektir.
Tavuklarda idrar, yumurta ve sindirim kanalları, kloaka denilen bir kanal boşluğuna
açılır. Dolayısıyla idrar, dışarıya gübre ile birlikte atılmaktadır. Tavuk idrarı büyük oranda
beyaz renkli ürik asit içerir. Ürik asit, protein metabolizmasının en son ürünü olup, suda
erimemektedir. Böbreğin herhangi bir nedenle fonksiyonunu yitirmesi, kandaki ürik asittin
iyice süzülmemesine, dolayısı ile de kalp ve böbrek çevresinde ürik asit kristallerinin
oluşmasına (gut) yol açmaktadır.

Resim 1.13: Tavuğun boşaltım organlarının içten görünüşü
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak boşaltım sistemine ait organların
kontrollerini yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Boşaltım sistemini oluşturan organları
sıralayınız.
 Boşaltım sistemini oluşturan organların
yapı ve görevlerini açıklayınız.

 Nefronun yapısını şematik olarak
gösteriniz.

 Nefronun yapısı ve fonksiyonlarını
açıklayınız.
 İdrarın yapım ve boşaltım aşamalarını
şema üzerinde gösteriniz.

 Hayvan türüne göre ürinasyon sayısını
belirleyiniz.

 Hayvan türlerine göre ürinasyon sayısı
ve miktarını açıklayınız.
 Hayvanda ürinasyon kontrolünü yapınız.

 Ürinasyon sırasında hayvanın aldığı
pozisyonu kontrol edeniz.

 İnek ve boğalarda idrar yapma
pozisyonlarını karşılaştırınız.

 Ürinasyon sırasında ağrı belirtilerinin
kontrolünü yapınız.

 Ürinasyon esnasında hayvanı iyi
gözlemleyiniz.
 Ellerinizi kullanarak böbrek bölgesini
kontrol ediniz.
 Ürinasyon sırasında ağrı belirtilerini
tarif ediniz.
 Normal idrar yapma pozisyonu ile
karşılaştırınız.

.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki organlardan hangisi üriner sistemde yer almaz?
A)
Ureter
B)
Urethra
C)
Ren
D)
Vesica urinaria
E)
Tuba uterina

2.

Böbreği dıştan loplu görülen hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Köpek
B)
Kedi
C)
Sığır
D)
At
E)
Domuz

3.

Aşağıdakilerden hangisi böbrekte oluşan idrarı idrar kesesine aktarır?
A)
Urethra
B)
Ureter
C)
Capsula fibrosa
D)
Medulla renis
E)
Oviduct

4.

Boşaltım sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Böbreklere getirilen kan nefrona girer ve burada süzülme işlemine uğratılır.
B)
Süzüntüdeki bir takım maddeler beden için gerekli olup bunlar kana geri emilir.
C)
Beden için yararsız ve zararlı maddeler kandan alınarak dışarıya verilir.
D)
Glomerulus kapillar damarlarlarının bir arteriyol bir venöz kısmı vardır.
E)
Glomerulus kapillar damarları içindeki basınç oldukça yüksektir.

5.
Yararsız ve zararlı maddelerin kandan alınarak tubul sıvısına verilmesi olayına
ne ad verilir?
A)
Filtrasyon
B)
Rezorbsiyon
C)
Sekresyon
D)
Ürinasyon
E)
Ekskresyon
6.

İdrar yapma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
İdrar kesesinin iç ve dış olmak üzere iki sfinkteri vardır.
B)
İdrar kesesinde dış sfinkter, somatik sinirlerle kontrol edilir.
C)
İç sfinkter, sempatik ve parasempatik sinirlerle kontrol edilir.
D)
Parasempatik sinirler, idrar yapmayı önler.
E)
Dış sfinkter istemle kontrol edilir.
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7.

Aşağıdakilerden hangisi fazla miktarda idrar çıkarmayı ifade eden terimdir?
A)
Stranguria
B)
Oliguria
C)
Pollakuria
D)
Polyuria
E)
Retentio urina

8.

Aşağıdakilerden hangisi stranguria terimini tanımlar?
A)
Damla damla ve ağrılı idrar yapılmasıdır.
B)
İdrarın çok seyrek aralıklarla ve az miktarda çıkarılmasıdır.
C)
Anormal sayıda sık sık idrar yapılmasıdır.
D)
İdrarın hiç yapılamamasıdır.
E)
İdrarın, idrar yollarındaki bir tıkanmadan dolayı engellenmesidir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi böbreğin işlevsel olan en küçük birimidir?
A)
Neuron
B)
Nefron
C)
Ureter
D)
Urethra
E)
Vesica Urineria

10. Aldesteron hormonu fazla salgılandığı zaman aşağıdaki maddelerden hangisinin
idrarla atılımı hızlanır?
A)
Na+
B)
HCOC)
ClD)
K+
E)
Glukoz
11.

Aşağıdakilerden hangisi nefronlarda kan plazmasının filtre edildiği yerdir?
A)
Afferent arteriyol
B)
Efferent arteriyol
C)
Glomerul yumağı
D)
Proksimal tubul
E)
Distal tubul

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Erkek genital sistemine ait organların kontrollerini yapabilecek ve bu sisteme ilişkin
bulguları alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizdeki mezbahalardan erkek genital organ alarak inceleyiniz.
Erkek genital organları ile komşu yapıları atlas ve maket üzerinde inceleyiniz.

2. ERKEK GENİTAL SİSTEMİ
Üreme organları (organa genitalia) erkek üreme organları (organa genitalia masculina)
ve dişi üreme organları (organa genitalia feminina) diye iki gruba ayrılır.

2.1. Memeli Hayvanlarda Erkek Genital Organların Yapısı ve
Görevleri
2.1.1. Penis (Cav, Kamış)
Çiftleşme organı olan penis idrarı boşaltmak ve çiftleşme (koitus) esnasında
spermanın vajinaya akıtılmasını sağlayan bir organdır. Penis üç ana bölümden oluşmaktadır.
Penisin kök kısmına radix penis, gövde kısmına corpus penis, uç kısmına glans penis denir.

Resim 2.1: Boğa (a), Koç (b) ve Teke (c) penislerinin son kısımlarının görünümü
1-Prepusyumun iç yüzü 2-Glans penis 3-Proccessus uretralis 4-Orificium uretra externus
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Radix penis, crus penis denilen iki kol aracılığıyla arcus ischiadicumun uygun
yarımından başlangıç alır. İki crus penis orta çizgi üzerinde birbirleri ile birleşerek corpus
penisi oluşturur. Corpus penis, penisin büyük bir kısmını teşkil eder ve organa genel şeklini
veren parçasıdır. Equidelerde yanlardan biraz basık, diğer hayvanlarda tam bir silindire
benzer.
Penisin dorsal kesiminin büyük kısmını corpus cavernosum penis oluşturur. Dıştan
ince bir deri ile sarılı olup, deri altında kollegen ipliklerinden oluşan sert bir bağ doku (tunica
albuginea) bulunur. Bu iplikler arasında dışta çoğunlukla uzunluğuna içte enine (sirküler)
yönde seyreden bol düz kas telleri ve elastik iplikler yer alır. Sert bağ dokudan (tunica
albuginea) ayrılan kollar penisin içine doğru ilerleyerek içi endotelle kaplı düzensiz kas
boşluklarının (cavernlerin) duvarını yaparlar. Cavernler, penisin sertleşmesini
(ereksiyonunu) sağlayan boşluklardan oluşur. Bunlar Corpus cavernosum penis, Cavernosum
uretra, Corpus spongiosumdur. İçerlerinde bol damarlar bulunur. Cavernlere kan dolması ile
penis ereksiyona geçer. Düz kaslar kasıldığında elastik ipler gevşer ve eski hâline döner ve
böylece cavernlerden kan boşalır. Tersi olduğunda ise; düz kaslar gevşeyip uzayarak elastik
ipler gerilir. Cavernlerde kan dolar ve sertleşme gerçekleşir.
Boğa, koç ve tekede uzun silindirik ve fibro elastik yapıda olan penis, ereksiyon
dışında da oldukça serttir. Boğalarda, koç ve domuzda gövde kısmı ‘S’ şeklinde kıvrılıp,
flexura sigmoideayı oluşturur. Ereksiyon dışında penis bu sayede üçte bir oranında küçülmüş
olur. Flexura sigmoidea’yı kasılarak ‘S’ şekline getiren ve gevşeyerek düzleşmesini sağlayan
kasa Musculus retractor penis denir.
Glans penis, penisin baş kısmıdır. Corpus cavernosum penisin genişlemesi sonucu
oluşur. Glans penis şekil ve hacim yönünden türler arasında farklılıklar gösterir. Equidelerde
glans penis daralma ile corpus penisten ayrılır. Bu daralmaya Collum glandis denir. Glans
penisin uç kısmının ortasında fossa glandis denilen bir çukurcuk bulunur. Ruminantlarda
glans penis yoktur.
Köpeklerde glans penis uzundur ve corpus spongiosum penis ile sarılmış bir kemiğe
sahiptir. Os penis denilen bu kemik açıklığı aşağıya dönük bir oluklu sonda biçimindedir ve
içinden uretra geçer. Diğer hayvanlarda da Uretra penisin ventralinde oluşan kanaldan geçer.

2.1.2. Scrotum
Cutis scroti denilen ince derili elastik yapıda kese şeklinde bir yapıdır. İnce tüyler
veya uzun sert ve seyrek kıllar kapsar. Ter bezlerinden zengin, yağ bezlerinden fakirdir. İki
testis için ortak bir kesedir.
Scrotumun median hattında kılsız hafif kabarık median bir çizgi görülür. Bu çizgiye
raphae scroti denir. Musculus cremaster ve scrotum testislerinin normal sperma üretimi için
ısı ayarlanmasında testisleri vücut ısısından 4-7 ºC aşağıda tutmak için işbirliği yaparak
testisleri vücuda yaklaştırır ya da uzaklaştırır. Scrotum, equide ve ruminantlarda regio
pubiste köpekte regio perinealiste, domuz ve kedide anüse çok yakın olarak bulunur.
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2.1.3. Testis (orchis)
Testis erkek üreme bezidir. Testisler, evcil hayvanlarda, embriyonal dönemde
böbreklerin yakınında şekillenir ve birçok memeli türünde daha sonra skrotuma inerler.
Yalnız kanatlılarda bu inme görülmez abdomen boşluğunda bulunur. Testisler memelilerde
epididimis, ductus deferens ve funikulus spermatikusun bir kısmı ile vücudun dışında scrotal
kese içinde bulunurlar.
Çift organdır. Scrotum içinde septum scroti tarafından ikiye ayrılmış odacıklar
içerisinde asılı olarak bulunurlar. Büyük hayvanlarda mavimtrak beyaz küçük hayvanlarda
kırmızı renktedir. Elastiki kıvamdadır, ağırlığı ortalama equidelerde 190 gr. Koçta 170-205
gr, tekede 160 gr köpekte 10-15 gr, sol testis biraz aşağıda ve geride bulunur.
Testislerin uzun ekseni tek tırnaklı hayvanlarda (equidelerde) vücudun uzun eksenine
paralel ruminantlarda ise diktir. Testisler oval biçimde ve iki yandan basıktır. İki yüzü vardır,
dışa dönük yüzüne facies lateralis, içe dönük yüzüne facies medialis denir. İki kenarı vardır.
Dış bükey kenarına margo liber, epididimisin bulunduğu kenara margo epididimiyalis denir.
İki ucu vardır. Ön tarafa bakan ucuna extremitas capitata, arkaya bakan ucuna extremitas
caudata denir.

Resim 2.2: Boğada testis

2.1.3.1. Testisin Fizyolojisi
Testisler, hem endokrin bez olarak testosteron hormonu hem de ekzokrin bez olarak
erkek cinsiyet hücresi (spermatozoon) üreten bir çift erkek üreme organıdır.
Testiste spermatozoit; testis içerisinde septula testis denilen bölmeler arasındaki
lopçuklar içinde tubulus seminiferus contortus denilen kıvrımlı kanallarının içerisinin
duvarları özel bir epitel ile döşenmiştir. Bu epitelyumda mitoz ve mayoz bölünme sonucu
spermatozit oluşur. Tubulus seminiferus kontortusların her iki tarafı açık olup tubulus
rectusa, tubulus rectusların anastomozlaşması ile rete testis oluşur.
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Şekil 2.1: Testisin kanallarının şematik görünüşü

Rete testis’ten 8–15 adet kanalın ayrılması ile ductus eferentes oluşur. Ductus
eferenteslerin birleşmesi sonucu ductus epididimis meydana gelir. Ductus epididimis cauda
epididimisten duktus deferens olarak çıkar ve penisin radix penisinden uretraya dâhil olur

2.1.4. Epididimis
Kordon şeklinde bir organdır. Testisin margo epidimiyalisi boyunca yer alır.
Epididimis, ductus epididimidisin margo epididimis üzerinde bir uçtan diğer uca gidip
gelmesiyle meydana gelir. Kanalın uzunluğu equidelerde 70-80 m boğalarda 40-50 m 5-10 m
kadardır.
Epididimisin dorsal kısmına Caput epididimis denir. Ductus epididimis Cauda
epididimisten ductus deferens olarak çıkar.


Epididimisin fizyolojisi:

Epididimislerin spermatozoonları taşıma, yoğunlaştırma, depolama ve olgunlaştırma
olmak üzere dört önemli görevi vardır.
Taşınma, spermatozoonların üretilmesinden kaynaklanan basınç, epididimiste yer alan
silyumlu hücreler, kas kontraksiyonları ve hormon etkileri ile gerçekleşir.
Yoğunlaştırma, boğa ve koçlarda testislerden çıkan spermatozoonlar mililitrede 100
milyon iken epididimiste yoğunlaştırıldıkları zaman mililitrede 4 milyar olmaktadır.
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Spermatozoonlar kaudo epididimiste depolanmaları sırasında olgunlaşıp, motilite
yeteneği kazanırlar.
Bu işlem testis sıvısının epididimis epitel hücreleri tarafında absorpsiyonu ile
oluşmaktadır. Esas olarak absorpsiyon caput epididimis ve corpus epididimisin üst ucunda
meydana gelir.

2.1.5. Ductus Deferens
Taşıma, yoğunlaştırma, depolama ve olgunlaştırma gibi dört önemli görevi vardır.
Ductus epididimisin devamıdır. Tubuli semineferi contorti ve tubuli seminiferi rectide
yapılan ductuli efferentes testiste olgunlaşan ductus epidimiste depo edilen spermatozoiti
urethranın başlangıcına taşıyan bir kanaldır. Cauda epididimisten başlar. Equidelerde 0,5–2
cm çapında 60–70 cm uzunluğundadır. Funuculus spermaticusla birlikte canalis vaginalis
içinde seyrederek anulus vaginalisten karın boşluğuna girer ve penisin radixinden vesicula
seminalis ile birlikte urethraya dâhil olur.

2.1.6. Funiculus Spermaticus
İnguinal kanalın abdominal ucundan testise kadar uzanan Ductus deferens, arter, ven,
lenf damarları, Musculus cremaster, otonom sinirlerden oluşan ve Tunika vaginalisin
visceral yaprağı ile örtülü bir oluşumdur.
Ductus deferens, funiculusa caudo medial olarak yerleşir, sert ve elastiktir. Aygırda
testisler tamamen skrotuma indiğinde bile Ductus deferens palpe edilemez.
Boğada funiculus spermatikus boyun kısmında kalınca bir bant şeklinde palpe
edilebilir.

2.1.7. Preputium
Derinin invaginasyonundan oluşmuştur. Deriden bir kındır. Karın duvarı derisinin
corpus penisi örttükten sonra glans penis üzerine kıvrılıp onu örtmesinden oluşur.
Penisi saran bir iç yaprak (lamina interna) penis derisinin devamı olan kesenin iç
duvarını örten kısım dış yapraktan (lamina externa) oluşur. Dış yaprak ön tarafta içe ve
geriye bir kıvrım oluşturur. Çepeçevre oluşturduğu bu kıvrım sayesinde açıklığı öne dönük
bir delik ostium preputialeyi oluşturur. Dış yaprak belirli bir alanda iç yaprağa karışırken
deri özelliğini kaybederek kutan mukozaya dönüşür. Bu kutan mukoza yağlı sekresyon
salgılar. Bu yağlı sekresyon dökülen epitel doku ve mikroplarla karışarak smegma preputi
denilen yoğun ve fena kokulu bir madde meydana getirir. Preputium boğalarda dar ve uzun
olup deliğin çevresinde sert ve uzun kıllar mevcuttur.
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2.1.8. Erkek Eklenti Bezleri
Urethranın başlangıcından itibaren geriye doğru sıralanan 3 adet bezdir. Bunlar
vesicula seminalis, prostat ve cowper bezidir.

Resim 2.3: Epididimis ve eklenti bezleri

2.1.8.1. Vesicula Seminalis
Mesanenin boyun kısmına sağlı sollu yer almış iki organdır. Carnivorlarda bulunmaz.
Beyaz, sarımtrak renkte, şeffaf bir salgısı vardır. Bu salgı spermotozoitlerin hareketliliğini
artırır.

2.1.8.2. Prostat
Bütün memeli hayvanlarda olan tek bezdir. Ürethranın başlangıcında yer alır. Özel bir
kokuya sahip bir salgısı vardır. Bu salgı ejekülasyonun büyük bir kısmını oluşturur.
Spermotozoitlerin hareket etme ve döllenme yeteneklerini artırır.
Koçta urethranın
dorsalinde, tekede urethranın çevresine yayılmıştır. En büyük köpek, at, boğa ve küçük
ruminantlardadır.

2.1.8.3. Cowper Bezi (Glandula bulbourethralis)
İki küçük bezdir. Eguidelerde ceviz büyüklüğünde oval ruminantlarda ve kedide ise
fındık büyüklüğünde ve yuvarlaktır. Spermanın kıvamının oluşmasına etken bir salgı salar.
Salgısını direkt urethraya boşaltarak ejekulasyondan önce urethradaki idrar ortamını alkaliye
çevirir.
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Resim 2.4: Erkek üreme organlarının yandan görünüşü

2.2. Kanatlı Hayvanlarda Erkek Üreme Organları
Kanatlılarda erkek üreme sistemi memelilerden oldukça farklı yapıdadır. Memeli
hayvanlarda embriyonal gelişimi ana rahminde tamamlandığı hâlde, kanatlılarda embriyonal
gelişme vücut dışında tamamlanır. Bu nedenle yumurta, gelişen embriyonun bütün besin
madde gereksinimlerini karşılayacak şekilde donatıldığı için, memelilere göre oldukça iridir.
Tavuklarda erkek üreme sistemleri başlıca testisler, sperma kanalı yani epididimis,
ductus deferens ve erkek üreme organından oluşmaktadır.
Erkeklerde her biri 9-30 gram arasında değişen testisler diğer çiftlik hayvanlarından
farklı olarak, vücut dışında olmayıp, vücut boşluğu içerisinde, ciğerlerin arka ve böbreklerin
ön kısmında yer alacak şekilde bulunurlar.
Erkek üreme hücreleri olan spermatozoitler testislerin çok kıvrımlı yapısını oluşturan
seminiferus tüpçüklerinde üretilir. Bu kıvrımlı kanallar birleşerek önce epididimise, daha
sonra ductus deferens adı verilen sperma kanalına açılırlar. Bu ana kanalların her biride
kloaka da papille adı verilen bölmelere oradan da erkek üreme organına açılırlar.
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2.3. Erkek Üreme Fizyolojisi
Erkeklerde ergenlik (puberte) ile başlayan spermatozoonların üretimi süreklidir.
Erkekte bir çift testis bulunur. Testisler (gonatlar) spermatozoa üretiminin yanısıra hormon
yapımından sorumludur.
Erkek yumurta hücresi olan spermatozoonlar testislerde seminifer tubüllerde üretilir.
Daha sonra üremeyi gerçekleştirebilmek için tubuli rekti, rete testis, duktus epididimis,
duktus deferens, duktus ejakulatorius ve uretra yolunu izleyerek dişi dış genital organına
yönlenir. Epididimis, spermatozoonların kısa süreli depolandığı ve olgunlaşarak hareket
yeteneğini kazandığı yerdir.
Bu yollara açılarak salgı bırakan eklenti bezleri mevcuttur. İçten dışa doğru
sıralanacak olursa ilk bez, duktus deferensin alt ucuna açılan ve iki keseden oluşan seminal
veziküllerdir. Seminal veziküller kedi ve köpeklerde bulunmaz. Seminal veziküler bezin
salgısı früktoz içerir ve alkali niteliktedir. Ejakülasyon sırasında üretraya salgılanarak,
spermatozoonların birbirlerine yapışmalarını engeller.
Kedi ve köpeklerde iyi gelişmiş olan prostat bezi, spermayı sulandırmaya yarayan
alkali özellikte bir salgı üretir. Bu salgı spermatozoonların dişi kanala döküldüğünde
hareketliliğini sağlayarak, dölleme yeteneğini artırır. Üreme kanalının prostattan sonraki
bölümünde “Cowper bezi (Glandula bulbourethralis)” adı verilen bez bulunmaktadır. Bu bez
köpeklerde bulunmaz. Domuzlarda oldukça büyüktür. Salgılanan müköz özellikteki salgı,
üretrayı idrarın aidrar etkilerinden temizler.


Erkeklerde Üreme İşlevinin Hormonal Kontrolü

Hipotalamusta yapılan GnRH, önhipofizden FSH ve LH hormonu salınımına neden
olur. Luteinleştirici hormon, seminifer tubüllerde bulunan Leydig hücrelerinden testosteron
hormonu yapımını uyarır. FSH’ nın, hedef dokusu testisteki seminifer tubullerde bulunan
sertoli hücreleridir. FSH, bu hücrelerde bağlayıcı protein yapımını arttırarak testosteron
bağlanmasını arttırır. Bu hormonların sinerjik olarak çalışması ile spermatogenezin düzenli
olarak devam etmesini sağlar. Spermatogenezin sonunda üretilen spermatozoon haploid
yapıdadır ancak hareketsizdir.
Kanda testosteron düzeyi artığında hipotalamustan GnRH salınımı, ön hipofizden ise
LH salınımı azalır.


Testosteron

Kolesterolden sentezlenen steroid yapıdaki erkeklik hormonudur. Erkekte büyük
oranda testiste, Leydig hücrelerinde, az miktarda ise adrenal kortekste üretilir. Kanda steroid
hormon bağlayıcı globüline ve albümine bağlanarak, az bir kısmı ise serbest şekilde taşınır.
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Testosteron, fötus ve büyüme çağındaki erkek hayvanlarda üreme kanalları ve eklenti
bezlerinin gelişiminden sorumludur. Spermatogenezi uyarır. Tür için özel ses, davranış,
beden kıl, tüy dağılımı, deri rengi ve niteliği, boynuz yapısı, kas-yağ dağılımı gibi ikincil
cinsiyet karakterlerinin oluşmasını sağlar. Hücrelere aminoasit girişini ve protein yapımını
artırır. Kas gelişimi ile kemiklerin uzaması ve kalınlaşmasına etki eder. Kas kitlesini artırır.

2.4. Erkek Üreme Organlarının Kontrolü
Erkek üreme organlarının kontrolü amacıyla; scrotum, testisler, funiculus spermaticus,
penis ve preaputium kontrol edilir.

2.4.1. Scrotumun Kontrolü


Hayvan türlerine scrotum yapısı aşağıda sıralanmıştır.


Aygırda scrotum
o
o
o



Boğada scrotum
o



İyi gelişmiş, sarkık ve yapağı kaplıdır.

Köpekte scrotum
o



Arka taraftan, rengi ten renginde, kılsız ve yumuşak, testisler rahat
hareket eder.

Koç ve tekede scrotum
o



Yan taraftan, daha az sarkık, derisi yumuşak, ince, koyu ya da
siyah renkli, kaygan ve yağlıdır. Seyrek ve kısa, yumuşak kıllar
mevcut olup simetrik ve longitudinal olarak raphe scroti incelenir.
Sol testis büyük olduğu için asimetri vardır.
Tunika dartos kırmızı renkte ve dorsal kesim hariç deriye
yapışıktır.

Arcus ischiadicusun tam ventralinde yumuşak ve ince deri ile
kaplıdır.

Kedide scrotum
o

Anüsün birkaç cm altında ve tamamen kıllarla kaplıdır.

Ayakta duran hayvanda scrotum; arka ya da yan taraftan inspeksiyon ya da palpasyon
yöntemleriyle muayene edilir. Buna göre:
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Scrotumun varlığı, simetrisi, testis üzerinde kayıp kaymaması (orchitiste yapışır), kıl
durumu ve pigmentasyon, gerginliği ve üzerindeki yeni oluşumların varlığı, maddi kayıplı
yara olup olmadığı, parazitler ve mantar enfeksiyonları ve skrotal deri kalınlığı yönünden
kontrol edilir.

2.4.2. Testislerin Kontrolü
Testis ve epididimisler skrotum kesesi içinde tespit edildikten sonra palpasyon ölçme
yöntemleri ile büyüklükleri, şekilleri, skrotal keseye inip inmedikleri, simetrileri, konumları,
kıvamları, serbestlik dereceleri (skrotum içinde), sıcaklıkları, yangı ve ağrı durumları
incelenir.


Skrotal çevre uzunluğu, dorso-ventral, cranio-caudal, medio-lateral
uzunluğu ve hacmi belirlenir.


Aygırda testis kontrolü
o
o
o
o



Boğada testis kontrolü
o
o
o




10x6x6 ebadındadır.

Köpekte testis kontrolü





Ayakta ve arkadan skrotumun yukarı kısmı ve skrotum okşanarak
M. Cremaster ve tunica dartosun gevşemesi sağlanır.
Asimetri vardır (sağ testis hafif büyüktür).
Yaklaşık uzunluk 16 cm, genişlik 7-8 cm’dir.

Koçlarda testis kontrolü;
Testis ve epididimislerin palpasyonu boğadaki gibidir.
o



Premedikasyon ya da genel anestezi ile yapılır.
200 gr, 10x5x5 ebadında, sol testis hafif büyüktür.
Skrotal genişlik 8-12 cm, uzunluk 4-7 cm’dir.
Caput epididimis testisin proksimal ve krainal ucu corpus dorso
medial yüzdedir.

Oval yapılı, 3x2x1.5 ebadında ve 11 gramdır.
Longitudinal eksende skrotuma dorso-caudale doğru oblik olarak yer alır.

Kedide testis kontrolü



1.6x1x1 cm ebadındadır.
Longitudinal eksende skrotuma oblik olarak yer alır.
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Epididimislerin kontrolü (boğa)






Kaput, korpus ve kaudo olarak üçe ayrılır.
Kaput testisin üstünde ve biraz lateralde yer alır.
Korpus testis boyunca testisten daha serttir.
Kaudo testisin ventralinde kabarık biçimde yer alır.
Büyüklük, şekil, simetri, konum, ısı ve ağrı artışı araştırılır.

2.4.3. Funiculus Spermaticusun Kontrolü
Büyüklük, simetri, kıvam, hareketlilik, ısı artışı ve ağrı durumları araştırılır.

2.4.4. Penis ve Preaputiumun Kontrolü
İnspeksiyon ve palpasyonla dış ve iç bakı olarak kontrol edilir. Bu amaçla kıllanma
durumu, rengi, büyüklüğü, konumu, ostium preputiale’nin açıklığı, yangı, akıntı, ısı artışı,
paraziter ve mantar enfeksiyonları yönünden kontrol edilir. Özellikle phimosis ve
paraphimosis olgularına dikkat edilir.

Resim 2.5: Aygırda penis ve preaptium kontrolü

Penisin muayenesi erektil ya da erektil olmayan durumda yapılır. Penisin dışarıya
çıkışı anestezi ile sağlanır. Erektil olmayan durumda büyüklük, serbest hareket, elastikiyet,
erektil durumda ise, patolojik oluşum, kanama, maddi kayıplı yara, yapışma yangı, anormal
büyüme, apse, kırılma gibi durumlara bakılır.
Aygırlarda penisin üzeri prepusyumdan salgılanan gri kahverengi kazeöz ve krem
benzeri kokulu smegma ile kaplıdır. Bazen pul şeklinde kurudur. Penis hafif yumuşak,
buruşuk ve pigmentlidir. Distal ucu genişleyerek konveks yüzlü glansı oluşturur, glansın
ventral kısmında fossa glandis mevcuttur. Erektil olmayan ergin bir aygırda toplam penis
uzunluğu 50 cm’dir.
Boğalarda, preaputium deliği kıllarla örtülü, 2-3 parmak geçer, penisin incelen kısmı
hariç her tarafta çapı aynıdır, 25-45 cm uzunlukta, koçlarda, pembe, nemli ve düz yapıdadır,
4 cm uzunluğundaki uretral uzantı penis ucunda görülebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak erkek genital sistemine ait
organların kontrollerini yapınız.
İşlem Basamakları
 Erkek genital organlarını şema veya
maket üzerinde gösteriniz.

Öneriler

 Erkek genital organları sıralayınız.

 Kesilmiş hayvandan alınan erkek genital
organlarda inceleme yapınız.

 Erkek genital organların yapısını ve
özelliklerini açıklayınız.

 Testisin yapısını şema üzerinde
gösteriniz.
 Erkek eklenti bezlerinin yerlerini ve
görevlerini tarif ediniz.

 Erkek genital organların kontrolünü
yapınız.

 Spermatogenezisin oluşum ve hormonal
mekanizmasını açıklayınız.
 Elle muayene ile testislerin
büyüklüklerini, şekillerini, skrotal keseye
inip inmediklerini, simetrilerini,
konumlarını, kıvamlarını, skrotum içinde
serbestlik derecelerini, sıcaklıklarını, yangı
ve ağrı durumlarını inceleyiniz.
 Penis ve preputium kontrolünü kıllanma,
rengi, büyüklüğü, konumu ostium
preputiale’nin açıklığı, yangı, akıntı, ısı
artışı, paraziter ve mantar enfeksiyonlar
yönünden kontrol ediniz.
 Penisi preputiumdan kolaylıkla
geçebilmesi yönünden kontrol ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Spermatozoa, testisin hangi kanalında oluşur?
A)
Rete testis
B)
Tubuli seminiferi contorti
C)
Ductus deferens
D)
Tuba uterine
E)
Urethra

2.

Aşağıdaklerden hangisi spermatozoanın depo edilip olgunlaştığı yerdir?
A)
Testis
B)
Penis
C)
Üreter
D)
Urethra
E)
Epididymis

3.
Erkek hayvanlarda spermotozoitlerin hareket etme ve döllenme yeteneklerini
artıran semene has kokusunu veren eklenti üreme bezi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Prostat
B)
Glandula vesicularis
C)
Glandula bulbourethralis
D)
Glandula urethralis
E)
Glandula uterina
4.
Aşağıdakilerden hangisi erkek genital sistem içerisinde yer alan bir organ
değildir?
A)
Testis
B)
Ductus deferens
C)
Penis
D)
Clitoris
E)
Epididymis
5.
Ejekulasyondan önce urethradaki idrar ortamını alkaliye çeviren bez
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Prostat
B)
Glandula vesicularis
C)
Glandula bulbourethralis
D)
Glandula urethralis
E)
Glandula uterina

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
ÖĞRENME KAZANIMI
Dişi genital sistemine ait organların kontrollerini yapabilecek ve bu sisteme ilişkin
bulguları alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizdeki mezbahalardan dişi genital organ alarak inceleyiniz.
Dişi genital organlar ile komşu yapıları atlas ve maket üzerinde inceleyiniz.

3. DİŞİ GENİTAL SİSTEMİ
Dişi üreme organları, dıştan içe doğru ferç (vulva), bızır (clitoris), kılıf veya mehbil
(vagina), rahim (uterus), yumurta kanalları (tuba uterina) ve yumurtalıklardan (ovaryum)
meydana gelmiştir.

3.1. Dişi Genital Organların Yapısı Özellikleri
Dişi üreme organları dış üreme organları iç üreme organları diye iki grupta incelenir.
İç üreme organları; yumurtalık (ovaryum), yumurta kanalı (tuba uterina), rahim (uterus) ve
kılıf (vagina); dış üreme organları ferç (vulva) ve bızır (clitoris) olarak incelenir.

Resim 3.1: İnekte genital organların yeri ve konumu
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3.1.1. Ferç (Vulva)
Dişi genital sisteminin dış kısmını oluşturur. Anusun hemen altında ortalama 12-15
cm boyunda vertical bir yarıktır. Deri kıvrımlarından oluşmuş iki dudaktan oluşur.
Dudakların her birine labium vulvae iki dudak arasındaki yarığa rima vulvae denir. Vulva
dudakları dorsal ve ventral kavşaklarda birbirine dâhil olur. Dorsaldaki kavşağa commissura
labiorum dorsalis ventraldeki kavşağa commissura labiorum ventralis denir. Commissura
labiorum dorsalis equidelerde sivri, diğer hayvanlarda küttür. Commissura labiorum ventralis
eqiudelerde yuvarlak diğer hayvanlarda keskindir. Her iki labium vulvae dıştan içe doğru
deri, kas tabakası ve mukozadan oluşur. Deri, ter ve yağ bezlerinden zengindir. Dudaklar
mukozaya kadar kısa kıllarla kaplıdır. Vulva, proestrus ve oestrus evresinde görülen
değişiklerin dış bakıda tanınmasını sağlar.

Resim 3.2: Dişi genital organların üstten görünüşü

3.1.2. Bızır (Clitoris)
Clitoris penisin rudumenter karşılığıdır. Crus clitoridis, carpus clitoridis, glans
clitoridis diye üç grupta incelenir. Equidelerde 5 cm ruminantlarda ince ve kıvrımlıdır 10-12
cm uzunluğundadır. Fossa clitoridis denilen bir çöküntü içinde bulunur.

3.1.3. Kılıf, Hazne, Mehbil (Vagina)
Cervix uteri ile vulva arasında yer alan kassel, zarsel ve bezsiz bir organdır. Üst
tarafında rectum altta idrar kesesi yanlarda pelvis duvarı yer alır. Vaginanın tamamı pelvis
boşluğunda bulunur. Doğumda yavrunun geçtiği yerdir. Uzunluğu kısrakta 20-25 cm, inekte
25-30 cm, köpekte 6-8 cm ölçülerindedir. Östrüs esnasında salgılanan mukus ile kaygan hâle
gelir. Doğal aşımda spermanın bırakıldığı çiftleşme organıdır. Vaginanın cranial ucu cervix
uteriye dayanır. Portio vaginalis etrafında derin anuler bir çıkmaz oluşur, buna fornix
vaginae denir. Vaginanın arka ucu daha dardır. Ağzına ostium vaginae denir. Vaginanın
tabanında urethranın açıldığı delik bulunur. Bu deliğe ostium urethrae exter denir. Bunun 2
cm önünde diverticulum suburethrale bulunur.
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Resim 3.3: Portio vaginalis

3.1.4. Rahim, Döl yatağı, Kuzuluk (Uterus)
İçi boş kassel bir organdır. Geride vagina ile önde tuba uterina ile bağlantı hâlindedir.
Dölyatağı, buzağılık, kuzuluk, gibi adlarla anılır. Embriyonun yerleştiği, korunduğu, gelişen
yavrunun doğum sırasında kasılmalar ile dışarı çıkmasını sağlayan organdır. Etçillerde karın
boşluğunda, diğerlerinde kısmen karın boşluğunda, kısmen de pelvis boşluğunda yer alır.

Resim 3.4: İnekte uterus ve ovaryumların konumu
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Ligamentum latum uteri (mezometriyum) adı verilen peritondan gelen iki büyük bağ
ile sublumbal bölgeye asılmıştır. Uterusun tunica mukoza (endometriyum), tunica muscularis
(myometriyum) ve tunica serosa (perimetriyum) olmak üzere üç katı vardır. Uterus
döllenmiş yumurtayı barındırır. Özellikle ovaryum hormonlarının kontrolü altında döllenmiş
yumurtanın implantasyonunu sağlar. Bu aşamadan sonra plasenta oluşur. Plasenta yolu ile
hem yavrunun beslenmesi sağlanır Hem de yavrunun uterus mukozasına bağlanması
tamamlanır. Yavru doğum öncesi gelişmesini tamamlayıncaya kadar uterusta kalır. Uterus
doğumdan sonra eski hacmine döner.

Resim 3.5: İnekte dişi genital organların üstten görünümü

Uterus üç ana bölüme ayrılır. Dıştan içe doğru cervix uteri, corpus uteri, cornu uteri
diye sıralanır.

3.1.4.1. Cervix Uteri
Uterus ile vaginayı birleştiren kıvrımlı, kassel, kalın duvarlı, tavuk boynu şeklinde ve
sert kıvamlıdır. Ortasında ince bir kanal bulunur. Kanalın vaginaya açılan kısmına orificium
uteri externum, Carpus uteriye bakan ucuna orificium uterii internum, vaginaya doğru
açılmamış gül görünümlü çıkıntısına portio vaginalis denir. Cervixin içinden geçen kanala
canalis cervicalis denir. Equidelerde 18-20 cm uzunluğunda 10 cm çapında, inekte l0 cm
uzunluğunda 3 cm çapında, dişi köpeklerde 1-2 cm uzunluğundadır. Equidelerde
uzunlamasına dürümler (plica longitudinalis) ruminantlarda ise halka şeklinde kıvrımlar
(plica circulares) vardır. Bu kıvrımlar canalis cervicis uterinin zikzaklı olmasına neden olur.
İneklerde uzunlamasına dürümlerden başka 3–5 adet fibroz yapıda enine halkalar bulunur.
Bu halkalar suni tohumlama esnasında kateterin geçisini zorlaştırır.
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Resim 3.6: Cervix uteri, corpus uteri ve cervix uterinin kesit yapılmış görüntüsü

Cervix uteri ihtiva ettiği goblet hücreleri tarafından servical mukus salgılar. Servikal
mukusun akışkanlığı sexuel siklusun östrojenik evresinde akışkan berrak gebelik döneminde
katı kıvamlı ve koyu renktedir. Etçillerde cervix uteri çok kısadır.

3.1.4.2. Corpus Uteri
Uterusun ortasında parçadır. Karın, kısmen de pelvis boşluğunda yer alır. Uzunluğu
equidelerde 16 cm, carnivorlarda 3-4 cm kadardır.
Ruminantlarda dıştan 16 cm kadar olmasına karşılık içten 3-4 cm kadardır. Corpus
uterinin boşluğuna Cavum uteri denir.

3.1.4.3. Cornu Uteri
Sağlı sollu olmak üzere iki adettir. Karın boşluğunda yer alır. Uçları kısrak ve
karnivorlarda böbreklerin arka ucuna kadar uzanır. Uzunlukları inekte 35-40 cm, kısrakta 1525 cm, köpekte 15 cm kadardır. Silindirik ve kıvrıktır. Corpus uteriye doğru artan bir
genişleme gösterir. İki cornu uterinin birleştiği yere bifurcatio uteri denir. Ligamentum latum
uteri ile lumbal bölgeye bağlanır. Equidelerde ve carnivolarda yukarıya, ruminantlarda ise
büyük kısmı aşağıya ve dışa dönük olarak bulunur.
İneğe ait cornu uterilerin endometriyumunda dört sıra hâlinde ve cornuların uçlarına
doğru gittikçe küçülen caruncula adında çıkıntılar vardır. Carunculaların sayısı 80-120
arasında değişmektedir. Carunculalarda bez bulunmamaktadır. Endometriyumda
carunculaların doğuştan yokluğu durumunda veya sonradan tahribi sonucu ortadan kalkması
hâlinde böyle bir geviş getiren dişinin gebe kalması mümkün değildir. Kısrakta cornu uteri,
corpus uteri büyüklüğündedir.
Ligamentum latum uteri uterusun büyük olan dış bükey kenarına üstten tutunarak
uterusu sublumbal bölgeye asarlar. Endometriyumunda kısraklara has çukurlar bulunur ve
gebelik sırasında hormon salgılarlar.
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Etçillerde uterusun büyük kısmını uzunca olan cornu uteriler oluşturur ve karın
boşluğunda yer alır. Cornu uterilerın normal duruşları hayvanlar arasında değişiklik gösterir.
Equidelerde Cornu uteriler öne ve yukarı dönük, ruminantlarda aşağıya ve arkaya dönüktür
ve koç boynuzu şeklinde kıvrıktır. Carnivorlarda cornu uteri V harfi şeklindedir.

3.1.5. Yumurta Kanalı (Tuba Uterina, Oviduct, Salpinx)
Cornu uteri ile ovaryum arasında kalan sağlı sollu çift kanaldır. Ovulasyon sonucu
serbest hâle gelen yumurtayı kabul eder ve yumurtayı cornu uteriye iletir. Tuba uterina
döllenmenin gerçekleştiği yerdir.

Resim 3.7: Tuba uterina ve infindubulum

Equidelerde ve ruminantlarda kıvrımlıdır. Uzunlukları büyük hayvanlarda 20–30 cm
kadardır. Seyri boyunca mesosalpinx ile asılıdır. Ovaryuma dönük ucu huni tarzında
genişleme gösterir buna infindubulum tuba uterina denir. İnfindubulumun kenarları
muntazam olmayan ısınsal bir manzara gösteren saçaklar ihtiva eder. Bu oluşuma fimbria
tuba denir.
Tuba uterinanın infindibulumdan sonraki kısmına ampulla tuba uterinae denir. Tuba
uterinanın duvar yapısı dıştan içe doğru 3 katmandan yapılmıştır. Bu katmanlar sırası ile
tunica seroza, tunica muscularis ve tunica mucosadır.
Tuba uterinanın iç duvarını örten tek katlı prizmatik epitel hücreleri kaplı ve uterusa
doğru epitel hücrelerin yükseklikleri azalır. Bu hücrelerin bir kısmı hareketli tüycüklüdür. Bu
tüylerin hareketi ile ovum ya da embriyo uterusa doğru gönderilir. Titrek tüylerin hareketi
uterusa doğru olup hareket tek yönlüdür.
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3.1.6. Ovaryum
Dişi üreme sisteminin merkezini teşkil eder. Erkek hayvanlardaki testisin karşılığıdır.
Biri sağ tarafta diğeri sol tarafta bulunan bir çift organdır. Ovaryum endokrin bez olarak
östrojen, progesteron, vb. hormonları üretirken ve ekzokrin bez olarak yumurta hücresi
(ovum) üretir. Ovaryum parlak, beyaz veya pembemsi beyaz renktedir. Şekil olarak uzun
oval veya badem şeklindedir. Sert ve elastik kıvamdadır. Uzunlukları kısrakta fasulye veya
böbrek şeklinde 7–8 cm uzunluğunda 2–3 cm genişliğindedir.

Resim 3.8: Ovaryum

Ruminantlarda badem şeklinde 3–4 cm uzunluğunda 2,5 cm genişliğindedir. Köpekte
2 cm uzunluğundadır. Ovaryumun vücuttaki yerleri 4–5 lumbal omur altında böbreklerin
arka ucu yakınında yer alır. Köpeklerde ovaryum 3–4 lumbal omur düzeyinde ya da aynı
taraftaki böbreğin hemen arkasında veya onunla temas hâlindedir.
Ovaryumların en önemli görevi ovumun (dişi üreme hücresi) oluşmasını sağlar.
Doğum esnasında mevcut olan primer folliküllerden puberta (ergenlik) ile sekunder follikül
ve onlardan da tersiyer folliküller meydana gelir. Tersiyer folliküllerden graaf follikülü
oluşur. Graaf follikülü oluşması sonrasında graaf follikül duvarı yırtılır ve ovum ovaryumu
terk eder. Bu olaya ovulasyon adı verilir. Ovulasyondan sonra follikül yerinde korpus luteum
oluşur. Ovaryumun hormonal işlevi ile follikül duvarından östrojen ve korpus luteumdan
progesteron oluşturulur.

3.2. Dişi Üreme Fizyolojisi
Doğumla 50 000 – 150 000 eşey hücresi olmaya aday oosite sahip olarak puberteye
kadar sayıları azalır. Ovaryum aynı zamanda endokrin bir dokudur. Steroid hormonlardan
östrojen, progesteron az miktarda testosteron salgılar.
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Ovaryumda dişi eşey hücresi, folliküller içinde yer alır ve burada değişime uğrar.
Korteks ve medulladan oluşan ovaryum, follikül gelişimi ve hormon yapımından
sorumludur. Dişi yavrunun fötal gelişimi sırasında ovaryumlarında folliküllerin ilkel şekli
olan primordiyal folliküller oluşur. Follikül, büyümüye başlar, çevresi tek katlı granuloza
hücreleri ile kaplanır. Follikül, bu görünümü ile primer follikül olarak adlandırılır. Granüloza
hücreleri çok katmanlı hâle döndüğünde oositin çevresinde zona pellusida tabakası belirir.
Follikül, sekonder follikül adını alır. Follikül büyüdükçe granuloza hücreleri artar. Dışta ise
farklı bir tabaka “Teka interna” ve “Teka eksterna” olarak şekillenir. Follikül olgunlaştıkça
içinde “Antrum” adı verilen boşluk oluşur. Folikülün en gelişmiş, olgun hâline “Graaf
follikülü” denir. Antrumun içi follikül sıvısı ile dolar ki bu sıvıda östrojen, steroid olmayan
hormonlar, büyüme faktörleri ve çeşitli enzimler bulunur.

3.2.1. Dişi Üreme Hormonları


Östrojen

Östrojen, gebe olmayan dişilerde ovaryumlardaki folliküllerde, gebelerde ise gebeliğin
son dönemlerinde plasentada yapılıp, kana verilir. Az miktarda korpus luteum,
adrenalkorteks ve testislerden salınır. Bedende yapılan östrojenlerin başlıcaları, östron, 17beta östradiol ve östrioldür.
Steroid yapıda bir hormon olan östrojen kolesterolden sentezlenir. Yapımı için FSH ve
LH sinerjik olarak çalışır. Folikülün granuloza hücrelerinde FSH reseptörleri, Teka interna
hücrelerinde ise LH reseptörü daha fazla bulunur ve östrojen sentezi bu iki hormonun
beraberce uyarım oluşturması ile gerçekleşir. Hayvanlarda foliküler evrede östrojen üretimi
giderek artar. Kanda belli bir düzeye yükseldiğinde östrus (kızgınlık) baş gösterir. Östrojen:







Dişilerde ikincil cinsiyet karakterlerini ve davranışlarını belirler.
Dişilerde uterus ve dişi üreme kanalı gelişiminde sorumludur.
Meme bezlerinden süt kanallarının gelişimini sağlar.
Kas kitlesini artırır (anabolizan etki).
Ergenlikte kemiklerin uzamasını uyarır, kemikleşmeye yardımcı olur.

Progesteron

Başlıca korpus luteumlarda yapılan steroid bir hormondur. Daha az olarak ovaryum,
testis ve adrenal kortekste yapılır. Ovulasyonla birlikte korpus luteumdan salınımı giderek
artar. Progesteron, belli bir düzeye yükseldiğinden dişi artık kızgınlık göstermez. Bu hormon
uterus bezlerinin gelişmesini sağlar. Uterusta salgı evresini başlatan progesteron,
endometriumu döllenmiş yumurtanın yerleşmesine ve büyümesine hazır hâle getirir.
Progesteron:

Uterus kasılmalarını önler, uterusu gevşetir.

Gebeliğin devam etmesini sağlar. Yavru atmayı engeller.

Meme bezlerinde alveollerin gelişmesine hizmet eder.

Hayvan davranışsal olarak uysal hâle gelir.
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3.2.2. Dişilerde Üreme İşlevinin Hormonal Kontrolü
Her memeli doğduktan sonra, temelde türe özgü genetik olarak belirlenmiş bir sürede
(yaş) puberteye girer. Genetik etkininin yanı sıra, bakım, besleme, iklim şartları, gün ışığı
süresi gibi etkiler de puberte yaşını belirleyici faktörlerdir.
Puberte ile birlikte hipotalamustan gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) salınmaya
başlar. GnRH, hedef dokusu olan ön hipofizdeki gonadotrop hücrelere etkiyerek, follikül
uyarıcı hormon (FSH) ve Luteinleştirici Hormon (LH) salınımını başlatır. Bu iki hormonun
hedef dokusu ovaryumlardır. FSH, folikül gelişimini düzenlerken, LH ile birlikte ovaryumda
östrojen yapımını uyarır. Folikül, ilkel yapıdan olgun foliküle doğru gelişirken, östrojen
yapımı ve salınımı da giderek artar. Östrojenin kandaki düzeyi giderek yükselir. Artan
östrojen, kanla hipofiz ve hipotalamusa ulaştığında, kendi salınımını düzenleyen GnRH ve
FSH’nun yapımını baskılar.
Gonadotrop hücrelerin bir kısmı daha çok LH yapımı ile görevlidir. Östrojen, bu
hücrelerde LH yapımını tetikler ve LH ani bir artış gösterir. Ovaryumda olgun follikül,
büyüdükçe ovaryum yüzeyine doğru itilir ve bir kabartı oluşturur. Luteinleştirici hormonun
kanda aniden yükselmesi, gelişmiş follikülün dış tabakası ve ovaryum yüzeyinin yırtılmasını
sağlayan mekanizmayı çalıştırır. Böylece dişi eşey hücresi etrafındaki korona radiata
tabakası ile birlikte ovidukta doğru atılır. Bu olaya ovulasyon denir. Kedi, tavşan, deve,
lama, gelincik, sansar gibi hayvanlarda folikülün ovulasyona uğraması için, çiftleşme
gereklidir. Çiftleşme sırasında vajinada oluşan sinirsel uyarımların hipotalamusa giderek
GnRH salınımına neden olması, sonrasında ani LH artışı ovülasyona neden olur ki bu
‘Provoke ovulasyon ya da refleks ovulasyon’ olarak tanımlanır. Ovulasyon sonrası, yırtılan
folikülden arta kalan dokular kan pıhtısı da içerir. Bu yapıya ‘korpus hemorajikum’ denir.
Yine LH etkisi ile follikül hücreleri (granüloza ve teka hücreleri) başkalaşır ve follikülün
yerinde endokrin bir doku olan korpus luteum oluşur. Korpus luteum varlığını bir süre
devam ettirir. Bu süre içinde progesteron hormonu yapımını sürdürür. Bu dönemde FSH
salınımı engellenir.
Yeni bir folikül gelişimi önlenmiş olur. Gebelik gerçekleşirse korpus luteum daha da
gelişerek uzun süreli kalıcı bir hâle döner. Gebelikteki bu korpus luteuma ‘korpus luteum
verum adı verilir.

3.3. Kanatlılarda Dişi Genital Organlar ve Görevleri


Yumurtalık:

Yumurtalıklar bir çift olup, böbreklerin önü, akciğerlerin arkası ve vücut boşluğunun
sırt tarafında yerleşmişlerdir. Embriyonun ilk gelişimi safhasında sağlı sollu iki yumurtalık
ve yumurta kanalı gelişir ancak daha sonra sağ kısım körelir ve civciv kuluçkadan çıktığında
sadece sol yumurtalık ve yumurta kanalı fonksiyoneldir. Yumurta verimi henüz başlamadan,
yumurtalık içinde oosit ihtiva eden küçük folliküller yığınıdır. Bazıları görünebilecek
büyüklükte olup diğerleri mikroskobik yapıdadır.
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Yumurta Kanalı:

Tavuğun yumurta kanalı karın boşluğunun sol tarafında bulunur. Karın boşluğunun
önemli bir kısmını kaplar ve horozlardaki duktus deferenslere tekabül eder. Yumurta kanalı,
sarının geçtiği ve yumurtanın diğer kısımlarının salgılandığı kıvrımlı ve uzun bir kanal
(boru) şeklindedir.




Yumurta kanalı belirgin bir şekilde farklılaşmış beş ayrı bölgeye ayrılır:
o
Serbest bırakılan yumurtayı yakalayan yumurta kanalı ağzı
(infundibulum)
o
Yumurta akının salgılandığı magnum
o
Kabuk altı zarlarının salgılandığı istmus
o
Yumurta kabuğunun oluştuğu uterus
o
Kloaka bir geçit olan vagina

Kloak (Bunun dıştan görünüşü geriden ibarettir):

Kanatlıların cinsel organı (hem erkek hem de dişinin) olup, son bağırsağın dışarıya
açıldığı; dışkının ve idrarın belli bir süre tutulabildiği ve eşeysel üretimin akıtıldığı ortak, tek
olan vücut açıklığıdır.


Vajina:

Yumurta kanalının uterustan sonraki bölümü vajinadır. Yumurtanın kısa bir süre yani,
birkaç dakika kaldığı yer olarak bilinir.

Resim 3.9: Kanatlılarda kloaka’nın görünüşü
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3.4. Yumurtanın Oluşumu
Yumurtanın oluşumu bazı evrelerden geçtikten sonra meydana gelir. Bu evreler
aşağıda açıklandığı gibidir.

3.4.1. Ovulasyon
Her ovum, gelişmesi için kan yoluyla besin maddeleri sağlayan bir folikül sapı ile
yumurtalığa tutunmuş ve foliküler membran denen bir zarla sarılmıştır. Sarının orta
bölümünde dar bir şerit hâlinde stigma denilen damarsız bir bölümdür. Yumurtalığa bağlı bir
ovum olgunlaştığında yumurtalıkta salgılanan progesteron hormonu, LH hormonu
salgılanmasına neden olan hypothalamusu uyarır. Yumurtalıktan, tam büyüklüğüne erişen bir
ovum veya yumurta sarısının serbest bırakılması olayına ovulasyon denilir. Yumurta sarısı
daha sonra vitelin zarı ile sarılır.

3.4.2. İnfundibulumdan Geçiş
Döllenmenin meydana geldiği yer infundibukumdur. Yumurta infundibulumu
geçtikten ve sarı üzerine ak tabakası oluşmaya başladıktan sonra artık yumurtanın döllenmesi
mümkün değildir.

3.4.3. Magnumdan Geçiş
Magnum yaklaşık 33 cm ile yumurta kanalının en uzun kısmıdır. Yumurtanın
magnumdan geçmesi yaklaşık 3 saat alır. Yumurta akının önemli bir kısmı burada oluşur.


Bir yumurta akı 4 ayrı tabakadan oluşur:

Sarıyı saran şalaz tabakası %2,7

İç sulu ak %17,3

Koyu ak %57

Dış sulu ak %23

Resim 3.10: Kanatlılarda yumurta kanalı
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Kabuk altı zarları isthmust’ta yumurtaya eklenir. Kabuk zarları hava ve suyu geçirme
özelliğine sahiptirler ancak bakteri gibi organizmaların geçişlerine engel olurlar. Ayrıca
yumurta içeriğinin hızlı nem kaybını önlerler.

3.4.5. Hava Boşluğunun Oluşması
Yumurtlamadan önce iç ve dış kabuk altı zarları birbirine yapışıktır. Yumurtladıktan
sonra yumurtanın soğumasıyla küt tarafta bu iki zar birbirinden ayrılarak hava boşluğu
oluşur. Yumurta soğudukça ve su kaybı arttıkça veya yumurta bayatladıkça hava boşluğu da
büyür.

3.4.6. Uterustan Geçiş ve Yumurta Kabuğunun Oluşması
Uterus, kabuk bezi olarak da bilinir. Yumurta kabuğunun oluştuğu yerdir. Yumurta,
kanalında 18-20 saat ile en uzun süre ile burada kalır. Yumurta kabuğunun, tamamına yakını
(%94) CaCO3 tan oluşur. Kabuğun dış yüzeyi kütikül denen ince bir tabaka ile örtülmüştür.
Organik bir materyal olan kütikül, gözenekleri kapatır ve buharlaşmanın azalması ile içeriye
bakterilerin girişini önlemesi bakımından önemlidir ancak buharlaşma tam olarak
engellenemez. Gaz ve nem alışverişini sağlayan bu gözeneklerin sayısı bir yumurtada 8000’e
kadar çıkar.

3.4.7. Vaginadan Geçiş
Vaginanın yumurta oluşumunda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Yumurta vaginada
birkaç dakika kalabilir ve kabukta gözenekleri örten bloom veya kütikül olarak bilinen bir
materyalle kaplanır.

3.4.8. Kloakadan Geçiş ve Yumurtlama
Yumurtlama öncesi yumurta kloakada birkaç saat kalabilir. Yumurtanın küt ucunun
önce gelmesi, yumurtlama işleminden önce tazyik yapılan uterus kaslarında daha fazla yüzey
alanı sağlar. Yer çekiminden daha fazla etkilenir, kontraksiyonlarla yumurtanın geriye
kayması önlenir ve kolayca yumurtlaması gerçekleştirilir.

3.5. Dişi Genital Organların Kontrolü
Dişi genital organların kontrolünde, vulva ve vagina ile uterus ve ovaryumların
muayenesi yapılır.
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3.5.1. Vulva ve Vaginanın Kontrolü
Vulva dudakları temizlenir, baş ve işaret parmakları ile birbirinden ayrılarak vulva ve
vestibulum vaginadaki bulgulara bakılır. Vaginanın kontrolü için uygun spekulum asepsi
antisepsi kurallarına uygun olarak vulvaya tatbik edilir. Bu muayene yönteminin iki önemli
avantajı vardır. Birincisi östrus ve suböstrus gösteren ineklerin tespiti, ikincisi ise vagina,
serviks ve uterustaki enfeksiyonların tanınmasıdır.
Vaginal muayenede mukozanın rengine, serviksin açıklığına, çaranın miktarına,
kıvamına ve rengine bakılır.
Normalden ayrı bulgular hastalık bulgusu olarak düşünülmelidir. Servixten gelen
normal akıntı ipliksel, cam gibi, renksiz ve homojendir. Bu akıntıdaki, beyaz sütümsü
kurumuş irin parçaları veya irinli görüntü uterus yangısına işaret olarak düşünülmelidir. Bu
gibi şüpheli durumlarda tohumlama yapılmamalıdır.

3.5.2. Uterusun ve Ovaryumların Kontrolü
Büyük hayvanlarda rektal palpayonla uterus ve ovaryumların kontrolü yapılabilir.
Palpasyon ovaryumların durumlarına bağlı olarak siklus dönemlerinin belirlenmesine
yardımcı olur. Uterus ve ovaryum kontrolü yapmadan önce hayvanı zapturapt altına almak
kontrol için önemlidir. El uygun şekilde kayganlaştırılır. Parmaklar huni şeklinde birleştirilir.
Rektum aşırı güç uygulamadan geçilir. El anüsten dışarı çıkartılmadan rektumdaki gaita
boşaltılır.

Resim 3.11: Uterusun elle kontrolü

Uterusun normal kıvamına, cornuların kalınlığına cornuların dolgunluğuna bakılır.
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Resim 3.12: Gebe hayvanda ovaryumdaki corpus luteum

Ovaryumların kontrolünde folliküler durum ve korpus luteum varlığı araştırılır.
Folliküler ya da luteal kist olup olmadığına bakılır. Ovaryumlar büyüklük ve yapışmalar
yönünden incelenir.

Resim 2.13: Ovaryumda graaf follikülü
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak dişi genital sistemine ait
organların kontrollerini yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Dişi genital organlarını şema veya maket
üzerinde gösteriniz.

 Dişi genital organları önden arkaya
doğru sıralayınız.

 Kesilmiş hayvandan alınan dişi genital
organlarda inceleme yapınız.

 Dişi genital organların yapısını ve
özelliklerini açıklayınız.

 Oogenezisin oluşum ve hormonal
mekanizmasını açıklayınız.
 Ovaryumda folliküler gelişmeyi ve
corpus luteum varlığını kontrol ediniz.
 Ovaryum üzerindeki yapıları şema
üzerinde gösteriniz.

 Dış genital organların kontrolünü
yapınız.

 Vagina kontrolünde sterilize edilmiş
spekülüm kullanınız.
 Dişi genital organların kontrolünü
yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Dişi üreme hücresi ovumun döllendiği organ aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ovaryum
B)
Tuba uterina
C)
Uterus
D)
Cervix uteri
E)
Vagina

2.

Corpus Uteri’ yi vaginaya bağlayan sert kanala ne ad verilir?
A)
Cornu uteri
B)
Vestibulum vagina
C)
Tuba uterina
D)
Caruncula
E)
Cervix uteri

3.

Aşağıdakilerden hangisi yumurta hücresinin (ovum) üretildiği organdır?
A)
Uterus
B)
Tuba uterina
C)
Vagina
D)
Ovaryum
E)
Cerviks

4.

Aşağıdakilerden hangisi yumurta hücresinin (ovum) üretildiği organdır?
A)
Uterus
B)
Cerviks
C)
Ovaryum
D)
Tuba uterina
E)
Vagina

5.
Dişi hayvanlarda follikül uyarıcı hormon (FSH) ve Luteinleştirici hormon
(LH)’un etkilediği organ aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Ovaryum
B)
Uterus
C)
Tuba uterina
D)
Vagina
E)
Cerviks

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme ”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
Boşaltım sistemini oluşturan organları sıralayabiliyor musunuz?
Boşaltım sistemini oluşturan organların yapı ve görevlerini
açıklayabiliyor musunuz?
Nefronun yapısı ve fonksiyonlarını açıklayabiliyor musunuz?
Hayvan türlerine göre ürinasyon sayısı ve miktarını açıklayabiliyor
musunuz?
Ürinasyon sırasında ağrı belirtilerini tarif edebiliyor musunuz?
Nefronun yapısını şematik olarak gösterebiliyor musunuz?
İdrarın yapım ve boşaltım aşamalarını şema üzerinde gösterebiliyor
musunuz?
Hayvan türüne göre ürinasyon sayısını belirleyebiliyor musunuz?
Ürinasyon sırasında ağrı belirtilerinin kontrolünü yapabiliyor
musunuz?
Dişi genital organları sıralayabiliyor musunuz?
Dişi genital organların yapısını ve özelliklerini açıklayabiliyor
musunuz?
Oogenezisin oluşum ve hormonal mekanizmasını açıklayabiliyor
musunuz?
Dişi genital organların kontrolünü anlatabiliyor musunuz?
Dişi genital organları şema veya maket üzerinde gösterebiliyor
musunuz?
Kesilmiş hayvandan alınan dişi genital organlarda inceleme
yapabiliyor musunuz?
Ovaryum üzerindeki yapıları şema üzerinde gösterebiliyor musunuz?
Dış genital organların kontrolünü yapabiliyor musunuz?
Erkek genital organları sıralayabiliyor musunuz?
Erkek genital organların yapısını ve özelliklerini açıklayabiliyor
musunuz?
Erkek eklenti bezlerinin yerlerini ve görevlerini tarif edebiliyor
musunuz?
Spermatogenezisin oluşum ve hormonal mekanizmasını
açıklayabiliyor musunuz?
Erkek genital organların kontrolünü anlatabiliyor musunuz?
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Evet

Hayır

Erkek genital organlarını şema veya maket üzerinde gösterebiliyor
musunuz?
Kesilmiş hayvandan alınan erkek genital organlarda inceleme
yapabiliyor musunuz?
Testisin yapısını şema üzerinde gösterebiliyor musunuz?
Erkek genital organların kontrolünü yapabiliyor musunuz?
MODÜL DEĞERLENDİRME

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

53

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’ İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

E
C
B
D
C
D
D
A
B
D
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’ NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
E
A
D
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
E
D
C
A
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