
T.C. 
ISTANBUL ONIVERSITESI 

SAGLIK BILIMLfRI fNSTIT0S0 
Patoloji Anabilim Dalı 

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE KESİLEN BOGALARIN 

EKLENTİ ÜREME BEZLERİ ÜZERİNDE 

ANATOMO-HISTOPATOLOJİK İNCELEMELER 

Araştırma Görevlisi Ö.Serdar Sonceley 

DOKTORA TEZİ 

"· il TftbekôOıetlm l'.unııa 
Ook1lmaıltasyon Me:ıılıieıi 

Danışman: Doç.Dr.Tahsin Yeşildere 

lstonbul - t 99 l 

,. 



/iDi 

i Ç i N D E K İ L E R 

;iRiŞ ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

LiTERATUR BiLGiSt •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 

SAYFA 

l 

4 

MATERYAL VE METOT.............. ............... .... ... .... 19 

BULGULAR ■•••• •••••••••••• 

TARTIŞMA VE SONUÇ •••••••• 

.............................. 

.............................. 
22 

36 

öZET..................................................... 45 

SUMMARY ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• ... .. 47 

RESİMLER................................................. 48 

LiTERATUR BiLGiSt •••••••• •••••••••• •••••••••••••••••••••• 60 

TEŞEKKüR ••••••••••••••••••••• ._........................... 67 

öZGEÇMiŞ................................................. 68 



-1 -

1. G t R t Ş 

Dünya nüfusu, her yıl daha da büyük boyutlara varan 

artışlar göstermektedir. insanların çoOalmasına karşın, gıda 

kaynaklarının buna paralel olarak artmadı~ı gözlenmektedir. Bu 

durumun bir sonucu olarak çeştli ülkelerde açlık yada gizli açlık 

sorunu gündeme gelmektedir. Denegeli beslenmede günlük protein 

ihtiyacının eri az üçte birinin et, süt, yumurta, balık ve 

bunlardan üretilen diQer yiyecek maddelerinde bulunan hayvansal 

proteinle karşılanması zorunlu bulunmaktadır (5). Ancan bu 

orandaki bir tüketim, organizmadaki protein yetersizliklerine 

ba~lı bozuklukları önliyebilmektedir. Hayvansal proteinler 

vücudun birçok fonksiyonunu düzenledi~! gibi, bitkisel 

proteinleri de deOerlendirmede rol oynamaktadır. Hayvansal 

orijinli besin maddelerinin genel olarak insan sa~lı~ı ve toplum 

dinami2mi üzerindeki büyük etkisi anlaşıldıgından bu yana 

hayvansal ürünler hem stratejik bir madde durumana girmiş, hem de 

hayvansal kaynaklı gıda tüketimi ulusların gelişmişlik ölçüsü 

olmuştur. 

Yetersiz şartlar altında dahi ülke ekonomisine önemli bir 

katkıda bulunan ve hayvansal ürünlerde üretim artışı için büyük 

bir potansiyele sahip olan hayvancılık sektörümünden bu güne 

kadar gere~ince yararlanılamamıştır (5). Maalesef gizli açlık ve 

denegesiz beslenmeden sö2 edilen ülkemizde, bir yandan mevcut 

nüfusun beslenme açı~ını kapatmak, diger yandan giderek artan 

nüfusun sa~lıklı bir şekilde beslenmesini saglamak amacı ile 

sahip bulunan h~yvansal potansiyel yetiştiricilik yönünde 

harekete geçirilmek zorundadır. 
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Bu9ün giderek hayvan ıslahı 

yetiştiriciliQinde d6lerroe ve özellikle 

taçımaktadır. Ekonomik deQer taşıyan 

ve gerekse · hayvan 

dölveriroi büyük önem 

hayvansal ürünler 

(Et,s üt,v.b.) ancak dbl verimi yüksek hayvanlardan elde edilen 

kuşaklarla sürdürülebilmektedir (47). Dölveriminde ise en etkin 

rolü şüphesiz ~rkek damızlıklar oynamaktadır. Dölverimi düşük 

(1nfertil) veya dölverimi hiç olmayan (Steril) bo~alrın ekonomik 

kayıplara yol açacaOı ortadadır. Bir araştırıcı (44) hayvan 

hastalıkları arasında infertiliteden dolayı olan kaybın% 20'sini 

meydana getirdi~ini bildirmiştir. özellikle Türkiye 

HayvancılıOında ayrı bir önem taşıyan dölverirni düşüklü~ü, 

genetik, bakım,beslenrne,teknik hatalar ve testis ve eklenti üreme 

bezlerinde meydana gelen patolojik bozukluklar gibi çok sayıda 

nedenlerin ya yalnız başına yada kimilerinin bir arada etki 

etmesi sonucunda şekillenebilmektedir (10,15,16,20,44). Bazı 

araştırıcılar (13,35,3B,39,44) eklenti üreme bezlerinde gelişen 

hastalıkların semenin kalitesini kötü yönde etkiledigi gibi, 

infertilite ve steriliteye de sebep olabilece~i bildirilmiştir. 

Zira eklenti üreme bezlerinin salgılarının fonksiyonları halen 

tam olarak açıklanamamakla beraber, taşıyıcı bir oyanamalarının 

ötesinde cauda epididymidiste adeta yarı baygın durumda bulunan 

spermatozoitlerin üzerinde olumlu bir metabolik etki meydana 

getirmek suretiyle spermatozoitleri yumurtayı dölliyebilecek 

yetene~e eriştirdi~i bildirilmiştir (12,23,31,47). 

Bo~aların döleverimini direkt o~arak etkileyen eklenti 

üreme bezleri (Vesicula seminalis, glandula bulbourethralis, 

ampulla,prostat) ve bunların salgıları üzerinde, ülkemizde 

şimdiye kadar patolojik açıdan geniş kapsamlı herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu amaçla mezbahaya kesime göndarilen boQaların eklenti 

üreme bezlerinde gözlenen anatomo-histopatolojik bulgularla, bazı 
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şüpheli vesicula seminalislerden alınan örneklerin bakteriyolojik 

yönden incelenmesi ele alınan doktora tezinin esas amacını 

oluşturmuştur. 
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2. L i TER AT ü R B i L G i S i 

2.1. Vesicula seminalis 

2.1.1. Genel Bilgiler 

Vesica urinarianın collumu ü2erinde, ampulla ductus 

deferensin lateral tarafında ve plica genitalisin içinde cranial 

yönde u2anan sa~lı sollu bezsel iki organdan ibarettir 

(23,24,29,48). 

Vesicula seminaliste gelişen bir yangı özellikle genel 

saQlıQı bozmamakta, hatta klinikman semptomsu2 olarak da 

gelişebilmektedir. Bezde şayet bir yangı gelişecek olursa ve bu 

yangı peritona yayılacak olursa, bu durumda reticulitis 

traumaticaya benzer klinik semptomların oluştuQu bildirilmiştir 

(9,45). Birçok araştırıcı (2,6,7,10,12,14,20,22,26,28,32,37, 

54,56} rektal palpationla vesicula seminalislerin büyüklükleri, 

kıvamları ve her iki lop arasındaki yapı farklılıklarının ortaya 

konabilece~ini, böylelikle bezdeki patolojik durumlarının kolayca 

tespit edilebileceQini bildirirlerken, bu arada ampulla ve 

pro~tatanın da pslpe edilebileceQini, ancak glandula 

bulbourethralisin çevresindeki kas tabakasından dolayı 

palpationun mümkün olamıyacaQını bildirmişlerdir. 

ülkemi2de Raracabey harasındaki sun'i tohumlama boQala-

rınds klinik, spermatolojik ve bakteriyolojik yönlü yapılan bir 

çalışmada (28), 11 boğanın eklenti üreme bezlerinin rectal 

palpationla klinikman muayene edilmesi sonucunda herhangi bir 

de~işikliQe rastlanmadıQı bildirilmiştir. 
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Bo~alarda vesicula seminalis dahil di~er eklenti üreme 

bezlerinde gelişebilecek yangı olayları ve anomalie durumları 

yukarıda örnekleri verildi~i şekilde rektal palpationla teşhis 

edilebilece~i gibi, son zamanlarda da ultrasongrafi tekni~i 

uygulanmaya başlamıştır (53). 

2.1.2. Vesicula Seminaliste Makroskopik Bulgular 

a) Anomalie, aplasia, hypoplasia, fusion 1 , atrophie ve cyst 

Vesicula seminalislerdeki anomalie olayları, vesicula 

seminalislerin ya tek taraflı, yada çift taraflı hiç gelişmemesi 

(Aplasia), veya küçük olarak gelişmesi (Hypoplasia) dir 

0.5-1 (2,18,33,37,49,52). Bo~alarda vesicula seminaliste .ı 

oranında hypoplasiye rastlandıijı, olayların ço~unda söz konusu 

hypoplasinin sa~ taraftaki 

olayda iki taraflı oldu~u 

lopta sınırlı kaldı~ı, ancak bir 

bildirilmiştir (14). Bir başka 

çalışmada% 0.2 oranında aplasia, % 0.4 oranında hypoplasia ve 

% 0.8 oranında fusiona rastlandı~ı bildirilmiştir (9). Vesicula 

seminalislerin küçülmesi, dış yüzünün girintili çıkıntılı bir hal 

alması ve glandulaların sert bir kıvamda olması şeklinde tarif 

edilen atrophie olayına, erken yaşta yapılan kastrasyonların, 

testis hastalıklarının, genital organlarda 

yangıların vesicula seminalislerde aşırı 

gelişen 

derecede 

kronik 

sekret 

birikiminin, komşu organların dıştan yaptıkları basınçların ve 

hypophysis bozukluklarının sebep olabi lecelH çeşitli 

araştırıcılar cı·,ıa,52) tarafından bildirilmiştir. 

Vesicula seminalislerde gözlenen cystik dilatation olayını, 

vesicula seminalislerin bir veya iki lobunun kese şeklinde 

genişlemesi olarak 

cys.tik dilatationun, 

tanımlayan 

ductus 

araştırıcılar(l,4,9,18,20,42) 

ejeculatoriusun kongenital 

1 Fusion : Çift doku veya organların birbirleriyle birleşmesi, 
kaynaşması olayı. 
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anomalileri, yangıları, konkroment ve taş oluşumu ile komşu 

organların basıncı sonrası gelişen stenosis veya atresia olayları 

sonucunda şekillenebildi~ini belirtmişlerdir. Ayrıca dilatationa 

u~rayan vesicula seminaliste biriken sekretin de beyazımtrak 

parlak, kısmen yeşilimsi-esmer renkte oldu~unu bildirmişlerdir. 

b) Vesiculitis Seminalis 

1 Ve~-i:~~~~-s-~m~ na 1 i s _in yan~ı~s ı · o 1--ar~k- ~d ! and_ ı_ _r _ı ! an /-vesi cul iti s 

seminalis, di~er hayvan türlerine nazaran bo~alarda daha fazla 

görülmektedir ( 12 ) • Birçok araştırıcı(S,11,18,33) yangının 

bölgeden bölgeye de~işti~i gibi etçi ve sütçü sürüler arasında da 

oldukça fazla del}işkenlik gösterdi~ini, genel olarak et 

sı~ırcılı~ında kullanılan bo~alarda daha yüksek düzeyde oldu~unu 

bildirmişlerdir. Vesiculitis seminalisin gençlerde yaşlılara 

nazaran daha fazla görüldü~ü de bildirilmiştir(l0,11,16,51) • 

Vesiculutis seminalisin meydana gelmesinde sadece birkaç 

bakteri türü etkin olmayıp, birçok bakteri, virus ve mantar 

türeleri söz 

pyogenes 

konusudur. Etkenler 

(6,10,14,15,16,26), 

arasında 

Streptecoclar 

Corynebacterium 

(6,9,10), 

Staphylococlar (6,10,12) Mycobacterium tuberculosis(18,33), 

Mycobacterium paratuberculosis (39,54), E. coli (6,16,33,50), 

Mycoplasmabovigenitalium (2,17,25,30,40,43,45), Brucella abortus 

(6,33,38,50).Actinobacillus actinoides (6,32}, Corynebacterium 

renale (6,26), Proteus ve Chlamydia türlerinin (51) oldu§u 

bildirilmiştir. 

Birçok araştırmacı (1,7,9,13 , 16,17,30,34,43,50) çalışmaları 

sırasında de~işik oranlarda olmak üzere vesiculitis seminalise 

rastladıklarını bildirmişlerdir• Bir araştırmacı grubu ise(42) 

makroskopik olarak vesicula seminalislerini inceldikleri 147 

bo~anın hiçbirinde 

bildirmişlerdir. 

her-hangi bir lezyona rastlamadıklarını 
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-Galloway (26) vesikulitis seminalis olaylarındaki 

makroskopik g6rünümü iki grup altında toplamıştır. 

I) Vesicula seminaliste degeneratif deOişikliklerin hakim 

olduOu grup : Bezin büyüklüOünun normil sınırları içinde 

olması veya çok hafif derecede artması ile karakteri

zedir. Sadece kıvamında çok hafif derecede bir sertlik 

hissedilmektedir. 

II) Rronik interstitiel vesiculitis seminalis : Bezin 

boyutlarının önemli derecede artması ile karakterizedir. 

loplar yer yer kaybolmuş, sert bir kıvam almı~tır. 

Ayrıca aşırı 

tedir. Bazen 

derecede fibroz dokunun varlıOı görülmek

düz beyaz bir membran tarafından kaplanmış 

olan cystik boşluklara da rastlanmaktadır. 

Bazı araştırıcılar (6,10,18,22,33,37,52,56) ve?icula 

ayırmaksızın 

olarak, bezde 

seminalislerde meydana gelen de~işimleri gruplara 

makroskopik bakıda en fazla rastlanan lezyonlar 

belirgin bir genişlemenin olduOunu, peritonda 

kalınlaşmalar oldu~unu, apselerin gelişti~ini 

apselerin fistüllenebildiOini bildirmişlerdir. 

2.1.3. Vesicula Seminaliste Mikrosk~pik Bulgular 

a) Cyst ve konkroment oluşumu. 

yapışmalar 

ve hatta 

ve 

bu 

Bagshaw ve Ladds ( 9 ) çalışmaları sırasında vesicula 

seminalislerde rastladıkları 8 cyst olayının (% 1.5) mikroskopik 

yoklamasında dış membranı alçak kübik epithelden normal acinar 

tipe kadar de~işen hücrelerle, yalancı çok katlı epitheliumun 

oluşturduOunu, cystlerin içlerinin yoQun plasmatik kitle ile dolu 
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oldu~unu, bazen bu kitlenin içinde az miktarda dökülmüş epithel 

hücrelerinin varlı~ını bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar 11 

bo~ada (% 2 . 1) eosinofilik plasmatik kitle, epithelial hücre 

döküntüleri, lymphocyte, eosinofil leucocyt ve az sayıda 

neutrophil leucocytlerin biraraya gelerek oluşturdu~u 

konkromentlere gerek cystik boşluklar içinde gerekse sagısm olan 

alveollerin lumenlerinde rastladıklarını bildirmişlerdir . 

b) Vesiculitis seminalis 

Vesicula seminalisin mikroskopik 

(26) şu şekilde de~erlendirmiştir. 

bulgularını Galloway 

I) Vesicula seminaliste degeneratif deQişikliklerin hakim 

oldugu grup : 

Alveolleri oluşturan epithel hücrelerinde karyopyknos, 

karyorrhexis ve karyolysis şeklinde degeneratif degişiklikler söz 

konusu olup, glanduler dokuda önemsiz derecede küçük focal 

fibrosis sahaları gözlenmektedir . Bazen alveollerin acinileri 

içinde neutrophil leucocyte, dökülmüş epithel hücreleri ile 

basophilik chromatin materyali mevcut bulunmakta ve ayırca 

intrerstitiel dokuda bazı sahalarda neeutrophil leucocyte 

infiltrasyonu gözlenmektedir. 

II) Kronik interstitiel vesiculitis seminalis 

Alveolleri oluşturan epithel hücrelerinde I. gruba naza

ran daha az degeneratif de~işiklik gözlenmektedir. Alveollerin 

lümenleri eosinofilik materyal, neutrophyl leucocyte ve dökülmüş 

epithel hücreleri ile dolu bulunmaktadır. interstitiel dokuda 

ço~unlu~u lymphocyte ve plasma hücrelerinin oluşturduQu, bundan 
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başka histiocytelerle eosinofil leucocyt'lerin katılımı ile 

oluşan hücresel infiltrasyonlar söz konusudur. 

Bir çalışmada (10) dölverimi yönünden yoklanan 7359 

bo§anın 181'inde vesiculitis seminalis saptanmış olup, subakut ve 

kronik olarak mikroskopik sınıflandırılması yapılmıştır. 

Periductal stromaya ve kanal lümeninin içine polymorphnuclear 

leucocytlerin infiltrasyonu ile karakterize subakut vesiculitis 

seminaliste kanal !~menleri içinde leucocyt ve glanduler 

sekresyonun toplanması ve birikmesi ile tıkanmalara da neden 

olmuştur . Böylece bu durumun salgılanan sekresyonun retentionuna 

ve kanalın cystik dilatationuna sebep oldu§u bildirilmiştir . 

Paranchym ve stromada yer yer birkaç k üçük caseous necro s oda~ı 

ve apse oluşumu da gözlenmiştir. Vesiculitis serninalisin kronik 

şekli ise lymphocyte ve plasma hücrelerinin yersel olarak 

damarlar çevresinde ve kanal çevresinde birikimi ile 

karakter i zedir. Bunun yanında kronik vesiculitis seminaliste 

interstitiel fibrosis de görülmektedir. 

Streptecoccus spp. ve staphylococcus spp ' lerden ileri ge-

len yangı durumlarında focal veya diffuse karakterde irinli yangı 

oluşturdukları bildirilmiştir (54). 

Birçok araştırmacı (9,10,11,14,15,.26,54) 

pyognesten ileri gelen vesiculitis seminalis 

bezlerin makroskopik bakılarında belirgin bir 

Corynebacterium 

olaylarında, 

genişlemenin 

oldU§u, bazen geniş çapta apselerin gelişti~i, perivesiculitis 

seminalis şekilinde rectum ile sidik kesesine yapışrnaların 

oldu~unu bildirmişlerdir . Ball ve ark . (11) Corynebacteriurn 

pyogenesten ileri gelen bir vesiculitis seminalis olayında 

paranchyrnal dokuda ve stromada birkaç küçük caseous necros oda~ı 

ile apse oluşumuna rastladıklarını bildirmişlerdir. 
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Blom (15) E. coli'den ileri gelen vesiculitis seminalis 

olaylarında daha çok degeneratif de~işiklikler tespit etti~ini 

bildirmiştir. 

Bo~alarda Mycoplasmal vesiculitis seminalis olaylarında 

makroskopik lezyonlar olarak vesicular bezlerde dilatationun ve 

sertleşmenin gelişti~ini, bazı olaylarda bezin çeşitli 

bölgelerinde hemorrhagie alanların gözlendi~ini, bez ile çevre 

doku veya organlar arasında adhesionun geliştigini 

bildirmişlerdir(2,17,30,36,43,45). Aynı araştırıdılar mikroskopik 

bulgular olarak alveol epithel hücrelerinde degeneration ve 

desguamation ile birlikte, interstitiel dokuda lymphocyte 

odaklarını, eosinophil ve plasma hücre infiltrasyonu ve az sayıda 

macrophage ve neutrophil leucocyte infiltrasyonunu tespit 

ettiklerini bildirmişlerdir. 

Vesiculitis seminalisin genellikle ampullanın yangıları 

ile birlikte bulundu~u bildirilmiştir (27,37). 

ülkemizde fertiliteleri yetersiz olan bogaların sperma 

özellikleri ile testis ve epididymisleri üzerinde yapılan bir 

çalışmada Alibaşo~lu ve özkoca (3) postmortal olarak 

inceledikleri 3 bo~anın vesicula seminalislerinde herhangi bir 

lezyonla rastlamadıklarını bildirmişleridir. 

2.2. Glandula Bulbourethralis 

2.2 . 1. Genel Bilgiler 

Urethranın dorso-lat•ralinde sa~da ve solda olmak üzere 

iki bez halinde olup, urethra duvarının yaklaşık ı.25 cm. 

derinli~inde M. bulbo spongiosusun proMimal kısmı tarafından 

kaplanmış vaziyette bulunmaktadır (23,24,29,48). 
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2.2.2. Glandula bulbourethraliste Makroskopik Bulgular 

a) Anomalie, aplasie, hypoplasie, fusio.n,kanal dilatationu, 

konkroment cyst. 

Glandula bulbourethralislerde gerek anomalie'ye ilgili 

durum değişiklikleri ile yangılardan ileri gelen patolojik 

değişikliklerin nadiren rastlandığı bildirilmiştir (11). 

521 boğanın eklenti üreme bezleri üzerinde yapılan bir 

çalışmada glandula bolbourethralislerdeki değişikliklerin, 4 

boğada (% 0.8) aplasia, 4 boğada (% O.B) hypoplasie, 9 boğada 

(% 1.7) fusion, 71 boğada (13.6) kanal dilatationunun olduğu 

bildirilmiştir (9). 

Carnpero ve ark. (19) tarafından yapılan bir çalışmada, 4 

yaşındaki bir boğanın sol glandula bulbourethralisinde 3 X 5 mm. 

çapında beyazımtırak-kurşuni rekte bir konkromente 

rastlanmıştır. 

Bulbourethral bezlerde 0.5 cm.'den 1.5 crn.'ye kadar deği

şen büyüklüklerde cystlere de rastlandığı, genellikle cystlerin 

içinin berrak, şeffaf ve yapışkan bir sıvı ile dolu olduğu 

bildirilmiştir (9,14,19,46}. 

b) Bulbourethral adenitis 

Birçok araştırıcı (9,11,12,14,19,21,28) glandula 

bulbourethraliste gelişen yangısel değişiklikleri genel olarak 

"Bulbourethral adenitis" şeklinde ifade etmişlerdir. 

2.2.3. Glantlula Bulbourethraliste Mikroskopik Bulgular 

a) Congestion, konkroment cyst, calcul, kanal dilatationu 

Glandula bulbourethralis'in rnikroskopik bakısında bir 

araştırmada (34) 15 boğanın sadece l'inde interstitiel 
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dokuda önemsiz derecede congestiona rastlandı~ı bildirilmiştir 

(34). Campero ve ark. (19) da 4 yasındaki bir boğanın sol 

glandula bulbourethralisinde konkromeDte rastladıklarını ve bu 

olayın mikroskopik bakısında interstitiel dokuda ço~unlu~u plasm~ 

hücreleri olmak 

infiltrasy~nlar 

üzere histiocytlerin 

ile fibröz baQ 

oluşturduQu hücresel 

dokunun gelişti~ini 

bildirmişlerdir. Ayrıca kanal içinde hyperplastic epithelial 

de~işiklikler ile daQınık bir şekilde yer alan neutrophil 

leucocyt infiltrasyonu ve subepithelial olarak da plasma 

hücrelerinin yer yer görüldüQü bildirilmiş; keza acinar 

compressif atrophide dikkate deQer . bulunmuştur. Sö2 konusu 

konkromentin kanal duvarına ba~lı durumda ve polarize ışı~a 

geçirgenli~i olduQunu, yapısının tipik olarak birçok lifçi~in bir 

araya gelmesi sonucunda şekillendi~ini tespit etmişlerdir. Aynı 

çalışmada araştırıcılar, her iki glandula bulbourethralislerde 

cyst ve calcul bulunan bir bo~anın bulbourethral bezinde 

özellikle plasma hücre infiltrasyonu ile birlikte daQınık bir 

vaziyette yer alan histiocyt ve neutrophil leucocytl~rle 

karakteristik pericanalicüler bir yangı sel reaksiyonun 

bulundu~unu da bildirmişlerdir. Çeşitli sahalarda normal 

glanduler yapının kaybı yanında acinar atrophinin de varlı~ını 

tespit etmişlerdir. Kanal epitheliumunun bazı bölgelerinde 

hyperplastic olduQu, bu bölgelerin çevresinde plasma hücre 

yı~ınaklarının bulundu~unu bildirmişlerdir. Lümende bulunan 

calculün çevresinde kanal duvarının intra luminal ·neutrophil 

leucocayt ile birlikte hyperplasiye oldugunu bu hyperplasiye olan 

epithel hücrelerinin çevresinde plasma hücre infiltrasyonu ile 

bunun dışında fibrous bag doku gelişiminin oldu~unu 

bildirmişlerdir. 

Glandula bulbourethralislerdeki cyst'lerin normal bez 

yapısına benzer tabiattaki columnar, yalancı çok katlı veya kübik 
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epithelyum ile sınırlandırılmış 

ise fibröz ba~ doku tarafından 

(9,19). 

oldu~u, cyst'lerin duvarlarının 

oluşturuldu~u bildirdilmiştir 

Bazı araştırıcılar (8,19) kanal dilatationu olayında, 

dilatationa u~rayan kanalların ince fibrous bir kapsül tarafından 

çevreledi~ini ve columnar epitheliumdan oluştu~unu bildirmişler

dir. 

b) Bulbourethral adenitis 

Glandula bulbourethraliste gelişen yangılar daha çok 

interstitiel bulbourthral adenitis şeklinde gözlenmekte olup 

interstitiel dokuda focal leucocyt infiltrasyonları ile 

karakterizedir. Bunun yanında birçok acini yangısel reaksiyona 

katılmakta ve fibrosis görülmektedir. Bazen kanal epithellerinde 

metaphlasie rastlanmış olduQu ve primitiv lenf folliküllerinin de 

gelişti~ini bildirmiştir (11). 

Ball ve ark. (10) muayene ettikleri 72 bo~anın ll'inde 

(% 15) bulbourethral adenitis teşhis ettiklerini ve bunun 6'sının 

(% 8) çift taraflı, b'inin (% 7) tek taraflı oldu~unu 

bildirmişlerdir. 

Bir grup 

koydukları 14 

araştırmacı (12) vesiculitis seminalis teşisi 

bo~anın 2'sinde glandula bolbourethralislerde 

yersel ve kronik yangı tespit etmişlerdir. Söz konusu yangının l 

hayvanda tek, 1 hayvanda çift taraflı oldu~unu gözlemişlerdir. 

Yersel yangısel reaksiyonlarda ise lymphocyt ve plasrna 

hücrelerinin infiltrasyonunu gö~lemişler ayrıca fibrous ba~ 

dokunun proliferationunuda bildirmişlerdir. 

Dokuz yaşındaki bir bo~anın sol glandula bulbourethralisinde 

gözlenen cystlerin mikroskopik olarak incelemesinde 

araştırmacılar (19) birçok atrophic acinilere ve interstitiel 

dokuda az sayıda plasma hücre ve histiocyt infiltrasyonları ile 
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focal fibrosise rastladıklarını ve bazı glanduler acinilerin 

sekresyonunun lümenden ileriye do~ru gidemeyip birikmesi 

sonucunda ise dilatationa u~radıklarını bildirmişlerdir. Aynı 

boganın sag glandula bulbourethralisinde ise sekresyon birikimi, 

bezlerde dilatation, epithelial metaplasi ve bazı acinilerin 

epithel hücrelerinde degeneration ile yangısel olmayan 

reaksiyonların varlı~ından bahsetmişlerdir. Aynı çalışmada 

araştırıcılar, 1 boOada makroskopik görünüm itibariyle solgun 

renkte ve yumuşak kıvamda gördükleri sol glandula 

bulbourethraliste da~ınık bir vaziyette yer alan plasma hücresi 

ve interstitiel dokuda fibrosis tespit ettiklerini, alçak kübik 

epithel tabakası görünümü ile atrophic acinilerin bulunudu~unu 

bildirmişlerdir. 

2.3. Ampul la 

2.3.1. Genel Bilgiler 

Ductus deferensler sidik kesesinin dorsal duvarı üzerjnde 

mekik şEklinde bir genişleme göstererek ampulla ductus defe~ensi 

meydana getirmektedir. Ampulla, ductus deferensin bezlerinin 

mucasa içinde çok miktarda toplanması neticesinde meydana gelmiş 

glanduler kısmıdır. (23,24,48) 

2.3.2. Ampullada Makroskopik Bulgular 

a) Aplasia, acimentric implantation, dilatation 

Ampullalar üzerinde incelemelerde bulunan araştırıcılar 

(16,27) segmental aplasia ve acirnetric impantation olaylarından 

bahsetmişlerdir. 
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Bir araştırmada (9 ) ı boOanın ampullasının kanalının 

tıkanmış oldugunu, lümeninin sıvı bir içerik ve sperma ile dolmuş 

oldugu ve sonuçta da dilatationa uOradıgı gözlenmiştir. 

b) Ampulitis 

2737 boganın eklenti üreme bezlerini inceleyen bir 

araştırmacı grubu {20) 1 olayda sol ampullada kalınlaşmanın 

olduOunu, bilrlir~işlerdir. 

Klinik olarak rektal palpationla normal olarak kabul 

edilen 19 boOanın ampullarının makroskopik yoklamaları sonu~unda 

3 boOada tek taraflı ampullitise rastlandıOı bildirilmiştir (10). 

Ampullanın yangısının genellikle ves i cula seminalisin 

yangısı ile birlikte bulundugu bildir i lmiştir (54) ·. 

Blom ve Christensen {14}, inceledikleri 2000 boOanın 

2'sinde (% 0.1 ) , Bagshaw ve Ladds (9) inceledikleri 521 boOanın 

20'sinde (% 3.8), Campero ve ark. (21), 13 boOanın 6'sında 

(% 46), ampullitis olaylarına rastladıklarını bildirmişlerdir. Bu 

araştırmacılardan ikisi (9,14) 

olarak sadece 9enişleme ve 

apullitiste rnakroskopi k 

şişkinliOin görüldügünü, 

bulgular 

kesit 

yüzlerinde fibrosis alanları ile lümende dilatation olayının da 

tespit edildiOini bildirmiş~erdir. 

Bir çalışmada araştırıcı (12) vesicula seminalislerinde 

Corynebacterium pyogenes izole e~tiOi 4 hayvanın 2'sinde her iki 

ampul lada da kronik interstitiel ampullitis tablosuna 

rastladı~ını bildirmişt{r. 

2.3.3. Ampullada Mikroskopik Bulgular 

a) Cyst 

Bir arştırmacı grubu (20), erişkin bir bo~anın her iki 

ampullasında bilateral cyst dilatationu olayına rastlamışlardır . 

Histopatolojik yoklamasında kanal lümenini n fibrous ba~ doku ile 
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kaplı oldu~unu bilatheral kronik ampullitisin gelişti~ini tespit 

ederken di~er eklenti üreme bezlerinin normal oldu~unu 

bildirmişlerdir. 

b) Ampullitis 

Mikroskopik olarak Ampul laları inceleyen çeşitli 

araştırıclardan Kanagawa (34) incelediği 15 boğanın 8'inde 

(% 53), Galloway (26) incelediği 23 boğanın ?'sinde (% 30), Ball 

ve ark. (11) incledikleri 78 boğanın 43'ünde (% ·59) kronik 

interstitiel ampullitise rastladıklarını bildirmişlerdir. 

Bazı araştırıcılar {10,11,38) kronik interstitiel 

ampullitisin mikroskopik görünümünde interstitiumda focal veya 

perivascular tarzda ço~unlu~unu lymphocyt ve plasma hücrelerinin 

oluşturdu~u hücresel infiltrasyonları ve bunun yanında yer yer 

neutrophillerin, eosinophillerin ve makrofajların da gözlendi~ini 

bildirmişlerdir. 

Ball ve ark. 

reaksiyonunun kronik 

bildirmişlerdir . 

(11) ampullanın en 

interstitiel ampullitis 

Deneysel amaçla 1 " boQanın vesicula 

yaygın 

şeklinde 

yangı:sel 

oldul)unu 

seminalislerine 

Mycoplasma bovigenitalium ekstraktının inocule edilmesini takiben 

incelenen ampullada kanallar arasında lymphocyt, eosinophil 

leucocyt ve plasma hücrelerinin oluşturduQu od~klar tespit 

edilmiştir (2). 

Bazı yazarlar · (9, 10) ampullanın kanal lümeninde sperma 

tozoit, hücre döküntüleri ve az miktarda sekretin genellikle 

bulunabilece~ini bildirmişlerdir. 
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Prostat 

2.4.1. Genel Bilgiler 

Vesicula seminalisin caudalinde, urethranın başlangıç 

kısmında ve urethrayı dorsal yüzede daha yo~un olacak şekilde 

çevrelemektedir (23,24,48). 

2.4.2. Prostatta Makroskopik Bulgular. 

a) Anomalie, atrophie, cyst. 

Genel olarak araştırmacılar (4,9,18,19,20,33,50) Prostat 

patolojisinde congenital anomalilerden, prostat melanosisden 

atrophiden prostat taşlarından ve cystlerinden söz etmişlerdir. 

b) Prostatitis 

Birçok araştırmacı ve yazar (6,18,20,33,37,50) bo~alarda 

prostat yangılarına sık rastlanmadı~ını bildirmişlerdir Kanagawa 

(34) tarafından incelenen ıs bo~anın 3'ünün prostatında önemsiz 

sayılacak derecede patolojik lezyonlara rastlanırken, başka 

araştırıcılar (16,49) da prostatta herhangi bir yangısel 

değişikliğe rastlamadıklarını bildirmişlerdir. 

2.4.3. Pr~statda Mikroskopik Bulgular 

a) Prostatitis 

Büyükpamukçu (18) prostat olaylarını mikroskopik görünüm

lerine göre katara!, irinli ve kronik olmak üzere 3 ayrı gruba 

ayırmıştır . Kataral prostat isler glanduler epithelin 

proliferationu ile kendini belgelemektedir. Bu hücrelerde 

desguamation gözlenmnekte, bu desguamatif de~işikliklere bazen 
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leucocatlerin de katıldı~ı ve epithellerin düzensiz bir hal adı~ı 

gözlenmektedir. lrinli prostatislerde haemorhagi~, oedema ve 

özellikle . interstitiel dokuda çok sayıda polymorphnuclear 

granulocytlere, az sayıda lymhoid ve plasma hücrelerine ve bazen 

de apse odaklarına rastlanmaktadır. Rronik prostatislerde, 

interstitiel bağ dokunun focal ya da diffuse olarak artmış 

olduğu, bu ba~ doku içinde çok sayıda lymphoceyt ve plasma 

hücrelerine rastlandığı bildirilmiştir. Ayrıca prostata 

lobuslarında ve ductuslarında çoğu zaman atrophie ve cystik 

dilatation gözlenmekte interstitium dokusu içinde serbest yada 

macrophage'lar içinde akut yangı döneminde görülen ve 

kanamalardan kökünü alan demirli pigment maddesi de bulunmakta

dır. 

Bir grup araştırmacının (10) çalışmalarında 7354 boğanın 

ll'inde kanal çevresindeki stroma içinde lymphocytlar, plasma 

hücreleri, makrofajlar ve az miktarda polymorphnuclear leucocyt 

infiltrasyonu ile karakterize focalden diffus infiltrasyona kadar 

değişen yangı reaksiyonları görülmüştür. Leucocytler ve plasma 

hücreleri çoğunlukla periveziküler dokuya oldukça çok miktarda 

sızmış, interstitiel bağ dokuda ve damarlar çevresinde genellikle 

yaygın bir şekilde yer alan yangı odaklarını ihtiva etmektedir. 

Bazı olaylarda prostat kanal epitheliumunda degenerationa 

uğramış hücreler bulunurken, bu kanalların çevresindeki stromada 

yangısel reaksiyonlar dikkati çekmektedir. 
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3. MATERYAL V E M E T O T 

3.1. Materyal 

Bu çalışmada kullanılan materyali Çeşitli Mezbahalardan 

temin edilen 242 adet erkek hayvana ait eklenti üreme bezleri 

teşkil etmektedir. Materyali oluşturan erkek hayvanların çoOu 

Trakya bölgesinden getirilmiş olup, do~rudan et tüketimi amacı 

ile kesilen hayvanlardır. Yaşları 1 ila 3 yaş arası deOişen bu 

hayvanların öz geçmişlerini ve ırklarını saptamak mümkün 

olamamıştır. 

Metod 

Materya l i oluşturan erkek hayvanlar me2bahada kesildikten 

ve derileri yüzüldükten sonra sırt üstü yere yatırılmış, 

symphisis pelvise balta ile kontrollu bir şekilde vurulmuş ve 

symphisis pelvisin ayrılması saOlanmıştır. Daha sonra hayvanın 

iki bacaQı elle iki yana do~ru ayrıldıktan sonra yukarıdan 

aşaQıya do~ru olmak üzere idrar kesesi ile birlikte ampullalar, 

vesicula seminalisler,prostata, urethra ve glandula bulbourethra

lisler bir bütün halinde dışarıya alınmıştır. Temin edilen bu 

eklenti üreme bezleri her hayvan için ayrı ayrı numara verilmiş 

torbalara yerleştirilmiştir. Daha sonra İ. ü. Veteriner Fakültesi 

Patoloji Anabilim Dalına getirilen materyaller birbirlerinden 

ayrılmış, söz konusu dört bez ayrı ayrı incelendikten sonra, 

makroskopik olarak deQişiklik gözlenen bezler ayrılmıştır. Hatta 

ilginç bulunan olaylarda lezyonların makroskopik özelliklerini 
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göstermek amacı ile renkli resimler çekilmiştir. Materyalimi2i 

teşkil eden 242 adet eklenti üreme be2lerinden sadece 82 adet 

vezicula seminalisin mikrobiyolojik ekimleri yaptırılmıştır. Bu 

amaçla materyaller mezbahadan getirildikten sonra, histopatolojik 

muayene için bir kısmı ayrıldıktan sonra diQer kısımları 

mikrobiyolojik ekimler yaptırılmak üzere ayrı ayrı numara 

verilmiş torbalara yerleştirilerek Pendik Veteriner Kontrol ve 

Araştırma Enstitüsünün Teşhis ve Mycoplasma bölümlerine 

ulaştırılmıştır. 

Histopatolojik ~esitler yapmak amacıyla herbir hayvana ait 

4 ayrı be2 dokusundan Şekil l'de gösterildiOi şekilde 1-1.5 cm. 

kalınlıQında doku parçaları alınmıştır. Dokuların daha sonra 

rahat bir şekilde kesilmesi amacıyla olay numaraları yazılı 

Şekil 1 Eklenti üreme bezleri ve kesitlerin alındıQı bölgeler. 

---------->Vesicula 
semi nal is 

----------->Ampul la 

----------->Prostat 

------>Testis 

------------>Glandula 
bulbourethralis 
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kavanozlarda 1 gün % lO'luk f~rmol solusyonu , içinde bekletilmiş

tir. Tespit olan materyaller tek tek dışarı alınıp 0.5 cm.'lik 

küçük parçacıklar halinde küçültüldükten sonra, yine içinde 

% lO'luk formol solusyonu bulunan ayrı kavanozlar içine 

bırakılmıştır . Her hayvana ait 4 ayrı bez dokusu histokinet 

aracılı~ı ile işlendikten sonra, parafin blokları yapılmıştır . Bu 

bloklardan 5 - 6 mikron kalınlı~ında kesitler alınmıştır . Herbir 

bloktan ortalama 3 kesit hazırlanmıştır. Bütün bu kesitler önce 

bilinen Hemato x ylen-Eosin (HE) tekni~i ile boyanmış, bazı 

kesitlere de Van-Gieson (41) boyası tatbik edilmiştir. Hazırlanan 

bütün kesitlerin mikroskopik 

herbir lezyon kaydedilmiştir. 

bulunan lezyonların çeşitli 

fotografları da çekilmiştir. 

yoklamaları yapılmış ve gözlenen 

Bu yoklamalar sırasında ilginç 

büyütmelerde olmak üzere renkli 
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4. BULGULAR 

Bo~aların eklenti üreme bezlerinin makroskopik, mikroskopik 

incelemeleri ve şüpheli bazı materyallerin ise bakteriyolojik 

yoklamalarının yapılarak elde edilen bulgular aşa~ıda maddeler 

halinde gösterilmiştir. 

4 • 1 • Makroskopik Bulgular 

Bu çalışmanın materyalini oluşturan 242 adet erkek hayvana 

ait eklenti üreme bezlerinin makroskopik olarak incelenmeleri 

sonucunda gözlenen lezyonlar ve bu lezyonların erkek hayvanların 

adedine göre da~ılımı ile yüzdeleri Tablo l'de gösterilmiştir. 

Tablo 1 Eklenti üreme bezlerinde gözlenen makroskopik lezyonlar 
sayıları ve yüzde oranları. 

Eklenti üreme bezlerinde 
gözlenen makroskopik 
lezyonlar 

Vesicula seminaliste 
cystik dilatation 

Glandula bulbourethraliste cyst 

Glandula bulbourethraliste 
kanal dilatationu 

Glandula bulbourethraliste fusion 

Kalınlaşmış ve lumeni daralmış 
ampulle 

Normal gorünümlü ek.ür.bezleri 

TOPLAM 

Olay ~ayısı 

3 

1 

13 

1 

s 

219 

242 

% Oranı 

1.24 

0.41 

S.38 

0.41 

2.06 

· 90.50 

100 
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Gözlenen makroskopik lezyonlar sırası ile ele alındı§ındi: 

a. Vesicula seminaliste cystik dilatation : 

Vesicula seminalisler dış bakıdaki normal görünümlerine 

karşın, ancak kesit yüzlerinde farkedilebilen ve doku içerisinde 

1-5 mm. çapında boşluklara rastlanmış ve bunların içinde 

beyazımtrak sarı renkte ve parlak görünümde sıvı birikimleritiin 

oldu§u gözlenmiştir (Resi~ 1) . Bu bulgu makroskopik olarak 

görülen lezyonları içinde yüzde oranına göre üçüncü sırayı teşkil 

etmektedir. Uç bo§ada tespit edilen bu durum incelenen erkek 

hayvanların% 1.24'lük bir kısmını teşkil etmiştir. 

b~ ·Glandula bulbourethraliste cyst 

Bu cyst oluşumu bulbourethral bezin çevresindeki kalın 

kas tabakasına ra§men dış bakıda dahi farkedilebilmiştir (Res i m 

2). Bo§aların sadece birinde tespit edilen bu durum incelenen 

hayvanların % 0.41-' ini oluşturmuştur. Söz konusu cyste sol 

glandula bulbourethraliste rastlanmış olup, 0 . 8 cm. eninde ve 0.6 

cm. boyundadır. Cyst ince fibröz bir baQ dokudan oluşan bir 

kapsül ile çevrilmiş durumdadır. Resit alındı§ında cystin içinde 

şeffaf ve yapışkan bir sıvının olduQu gözlenmektedir. Bu büyük 

cystin yanında ve bez dokusunun ortasına rastlayan kesimlerde 0.2 

ve 0.3 cm. çaplı 2 adet ufak dilatationa uğramış kanal olduğu 

sanılan boşluklara da rastlanmıştır. Söz konusu cystli sol 

glandula bulbourethralisin sağ glandula bulbourethralise nazaran 

daha büyük görünümde olduğu da gözlenmiştir. 

c. Glandula bulbourethraliste kanal dilatationu : 

Glandula bulbourethralislerin bez dokusu içinde yer alan 

ve bazı bezlerde bir veya iki ta~e, bazı bezlerde de daha 
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fazla (Resim 3), çapları o.ı ila 0.3 cm. arasında de~işen oyuklar 

şeklinlde gözlenmiştir. Bu bulgu makroskopik olarak gözlenen 

olaylar içinde yüzde itibariyle birinci sırayı teşkil etmiştir. 

13 erkek hayvanın B'inde tek taraflı, 5'inde çift taraflı tespit 

edilen bu durum, incelenen hayvanların% 5.38'ini oluşturmuştur. 

Dilatation oluşumu olarak yorumladıQımız boşlukların kesit 

yüzünden herhangi bir içeriQin akmadıOı gözlenmiştir. 

d. Glandula bulbourethraliste fusion : 

Normalde birbirlerinden yaklaşık 35-45°'lik bir açıyla ve 

ayrı loplar halinde yerleşmiş olan glandula bulbourethralislerin 

bu olayda sadece ince fibros bir baO doku bandı ile birbirleriyle 

birleşmiş oldukları gözlenmiştir (Resim 4). Bu bulgu makroskopik 

olarak görülen lezyonlar içinde yüzde olarak dördüncü sırayı 

teşkil etmektedir. Bir olayda tespit edilen bu durum incelenen 

hayvanlarda% 0.4l'lik bir oranı teşkil etmiştir. 

e. Kalınlaşmış ve lümeni daralmış ampulla : 

Ampullaların sert bir kıvam alması, lümeninin daralması ve 

lümen etrafında beyazımtrak kordon tarzında fibrosisin gelişmesi 

olarak gözlenmiştir (Resim 5). Beş erkek hayvanın beşinde de çift 

taraflı tespit edilen bu durum incelenen erkek hayvanların % 

' ' 2.0:6sını oluşturmuştur. 

4.2. Mikroskopik Bulgular 

incelenmek üzere ele alınan 242 adet erkek hayvanın 

vesicula seminalis, glandula bolbourethralis, prostata ve ampula

larından hazırlanan kesitler histo patolojik olarak incelenmiş

lerdir. 

a. Vesicula Seminalis'te rnikroskopik bulgular 

Vesicula semirialist~ 

2'de gösterilmiştir. 

saptanan mikroskopik bulgular Tablo 
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Tablo 2: Vesicula seminaliste saptanan mikroskopik bulgular 

Yoklanan vesicula seminalislerde 
saptanan mikroskopik lezyonlar 

Alveollerde aşırı derecede 
plasmatik kitle birikimi 

Konkroment 

Alveollerde spermatozoit 

Vesiculitis seminalis 

Degeneratif de~işikliklerin 
hakim oldu~u grup 

Rronik interstitiel 
vesiculitis seminalis 

Normal vesicula seminalis 

Olay sayısı 

2 

2 

32 

1B 

184 

242 

% Oranı 

1.65 

0.82 

O.B2 

13.23 

7.43 

76.04 

100 

a.1 Vesicula Seminaliste Plasrnatik Kitle Birikimi ve Cyst 

Vesicula seminalis alveollerinde aşırı derecede plasmatik 

kitle birikimi ve cystik görünümler: 

incelemelerimiz sırasında tespit etti~imiz bu durum 4 

olayda rastlanmış olup,% 1.65'lik bir oranı teşkil etmiştir. 

Makroskopik olarak "Vesicula seminaliste cystik 

dilatation" adı altında bildirilen 3 olay ve rnakroskopik olarak 

farkedilmedi~i hal~e histopatolojik bakıda saptanan 1 olay olmak 

üzere toplam 4 olayda; Vesicula seminalisin glanduler kısmını 

oluşturan alveollerin lümenlerinin hemen hemen hepsinde H.E. ile 

pempe renge boyanmış, yo~un plasmatik bir kitle ile dolu oldu~u, 

bu kitlenin birikimi sonucunda bazı alveol duvarlarının 

yırtıldı~ı 2, 3 veya daha fazla alveolün birbirleriyle birleşerek 

çok daha geniş cystik görünümden oluştu~u tespit edilmiştir 
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(Resim 6). Bunun yanında cystik genleşme saptanan alveollerin 

epitel hücr_elerinde çekirde~in büzüşmesi, koyu boyanması 

(Karyopyknos) ve bazı epithel hücre çekirdeklerinin küçük 

kırıntılar halinde parçalanması (Karyorrhexis) sonucu degeneratif 

de~işiklikler gözlenmiştir. Bazı kanallar çevresinde az miktarda 

perikanaliküler leucocyt infiltrasyonlarda saptanmıştır. 

Alveollerde aşırı derecede plasmatik kitle birikimi tespit edilen 

1 olayda, birkaç alveolün içinin tıka basa neutrophyl leucocyt ve 

dökülmüş epithel hücreleri ile dolu olan ve epithel hücrelerinde 

degeneratif degişikliklerle karakterize olan vesiculitis 

seminalis tespit edilmiştir (Resim 7). 

a.2 Vesicula Seminaliste Konkroment: 

İncelemelerimiz sırasında 2 olayda alveol lümeninde H.E. 

ile koyu mor veya siyahımtrak renge boyanan yuvarlak ve keskin 

kenarlı konkromentlere rastlanmıştır. Bu konkromentlerin içinde 

bulundugu alveollerin epithel hücrelerinde herhangi bir 

degeneratif degişiklige sebeb olmadı~ı tespit edilmiştir. 

a.3 Vesicula Seminalis Alveollerinde spermatozoit 

İncelenen olayların 2'sinde % 0.82 oranında alveollnrin 

lümenleri içinde spermatozoit varlıgı tespit edilmiştir.Bu durum

da, spermatozoitlerin bazı alveollerin lümenleri içinde ya yogun 

bir şekilde birikerek yumak görünümü aldıkları, yada daha az 

sayıdaki spermatozoitlerin yıgınakları oluşturdukları tespit 

edilmiştir (Resim 8). Saptanan bir olayda alveolün lümeni içinde 

biriken sperroatozoitlerle birlikte vesical sıvının da bulundu~u, 

ayrıca sperroatozoitlerin degenerasyona u~rayarak baş ve kuyruk 

kısımlarının birbirlerinden ayrıldıkları da tespit edilmiştir. 
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a.4 Vesiculitis Serninalis 

Dejeneratif de~işikliklerin hakim oldu~u grup 

İncelenen hayvanların 32'sinde rastlanan bu durum% 13.23 

ile en yüksek yüzdeyi oluşturmuştur. Lezyonlara unilateral olarak 

12 olayda, bilateral olarak 20 olayda rastlanmıştır. Degeneratif 

degişikliklerin gözlendigi vesicula seminalislerde, bazı 

olaylarda vesicula seminalisin glanduler kısmını oluşturan 

alveollerde, epithel hücrelerinin çekirdeklerinin büzüştügü, 

karyopyknoza, karyorhex ise u~radı~ı gerek degenere ve gerekse 

sagıam kalan epithel h ücrelerinin degişen y o gunlukta olmak üzere 

alveollerin lümenlerine dökü ldükleri tespit edilm i ~tir (Resim 9). 

Diger bazı olaylarda söylenenlere ek olarak · a l veol epitel 

hücrelerinin karyolysise u~raması soucu yer yer basal membranın 

açıga çıkmış oldugu da saptanmıştır. Bazı olaylarda ise söz 

konusu degeneratif de~işikliklerin hemen hemen bütün vesicula 

seminalis dokusunu kapladıgı fibrous bag dokunun gelişti~i ve 

hücrelerinin koyu mor renge boyandı~ı ayrıca bazı damar 

endothellerinde karyopiyknozun geliştigi , üreyen bu fibröz ba~ 

dokunun da birçok sahada alveolleri gözden sildi~i ve bazı 

alveolleri ise atrophiye ugrattıgı görülmüştür . Bazı olaylarda 

vesicula seminalislerde gerek damar içinde yo~un bir ~ekilde 

olmak üzere, gerekse interstitiel dokuda leucocyt 

infiltrasyonları da tespit edilmiştir (Resim 10). 

Rronik interstitiel Vesiculitis Seminalis 

Vesicula seminaliste bu tip lezyonlar 18 olayda (% 7 . 43) 

tespit edilmiştir. Bu 18 olayın 13'ünün unilateral 5'inin 

bilateral oldu~u saptanmıştır. 
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Kronik interstitiel vesiculitis seminalis olarak tesipt 

edilen olayların hepsinde interstitiel dokuda daha çok 

lyphocytler az sayıda da plasma hücrelerine rastlanmıştır. Ayrıca 

yer yer eosinophil leucocyt ve lymphohistiocyter hücre 

inflitrasyonlarına rastlanmıştır (Resim 12). Söz konusu 

infiltrasyonlar interalveoler bölgede perivasküler olarak 

görülmüştür lymphohistiocytlerin yo~un halde bulundu~u bazı 

bölgelerdeki alveollerde atrofi durumunun da· gelişti~i t~spit 

edilmiştir. Kronik interstitiel vesiculitis tespit edilen 

olayların ll'inde alveollerde ileri derecede d~generatif 

de~işiklikler tespit edilirken, 7 olayda orta derecede 

degenerati.f de~işikliklerle karakterize lezyonlara rastlanmıştır. 

Mikroskopik bakılarında kronik vesiculitis seminalis oldu~u 

tespit edilen 2 olayda, fibröz ba~ dokunun üredi~i, üreyen bu ba~ 

dokunun bazı alveolleri gözden sildi~i,bazı alveolleri de 

atrophiye uQrattıQı tespit edilmiştir (Resim 11). 

a.5 Vesicula Seminalislerin Bacteriolojik Muayenesi 

Vesicula seminalislerden rastgele alınan 82 çift(164 adet) 

vesicula seminalis örneklerinin bakteriyolojik ekim sonuçları 

Tablo 3'de g~sterilmiştir. 



Tablo 3 

Materyal No 

5 

18 

38 

44 

47 

51 

54 

55 

62 

67 

68 
71 

77 
80 

81 
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Mikrobiyolojik ekimleri yapılan 82 çift vesicula 
seminalislerin 15 çiftinden izole edilen etken
lerle,bu etkenlerden dolayı bezlerde gelişen yangı 
tipleri. 

Sa{! 
Ves: • sem. • de 

üretilen etken Yangı Tipi 

Stap.albus 
E.coli 

Staph.albus 
E.coli 
Staph.albus 
Strep.pyog 
E.coli 
Staph.albus 
E.coli 
Staph.albus 
Strep.pyog 
E.coli 
Staph.albus 
E.coli 
Strep.pyog. 
Stpah.albus 
Staph.albus 
Coryn.pyog. 
E.coli 
Coryn.pyog. 
E.coli 
Coryn.pyog. 
E.coli 
Strep.pyog. 
Coryn.pyog. 
E.coli 
Staph.albus 
Coryn.pyog. 
E.coli 
Staph.albus 

II 

I 

I 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

II 

I 
II 

I 
I 

I 

Sol 
Ves.sem. 'de 

üretilen etken 

Staph.albus 
Strep.pyog 
E.coli 
Normal · 

Staph.albus 
Strep.pyog 
E.coli 
Staph.albus 
Stı:-ep.pyog. 

Staph.albus 
Strep.pyog. 
E.coli 
Staph.albus 
E.coli 
Coryn.pyog. 
Staph.albus 
Staph.albus 
Coryn.pyog. 
E.coli 
Coryn.pyog. 
E.coli 
Coryn.pyog. 
E.coli 
Staph.albus 
Coryn.pyog. 
E.coli 
Staph.albus 
Coryn.pyog. 
E.coli 
Staph.albus 

Yangı · Tipi 

II 

I 

I 

II 

I 

II 

I 

lI 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I Degeneratif de~işikliklerin hakim oldu~ grup. 
II: Kronik interstitiel vesiculitis serninalis. 

Vesicula seminalislerin bakteriyolojik ekim sonuçları olarak; 

15 çiftinde üreme,7 çiftinde etken üretilemediQi halde bezlerde 

yersel patolojik de~işiklikler, 21 çiftin kontamine ve 39 çiftin 
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de normal oldu~u tespit edilmiştir. Uretilen etkenler arasında; 

% 33.B oranında E.coli'nin, % 33.8 oranında Staphylococcus 

albus'un, % 18.7 oranında Corynebacterium pyogenes'in, % 13.5 

oranında streptecoccus pyogenesin'in olduğu tespit edilmiştir. 

Mikrobiyolojik ekimleri yapılan 82 çift vesicula 

seminalis'in Mycoplasma yönünde de incelemelerde bulunulmuş, 

ancak hiçbir materyalde üreme sa~lanarnamıştır. 

Degeneratif de~işikliklerle karakterize olan 32 vesiculitis 

seminalis olayının, l"inde glandula bulbour•th~alislerde cyste, 

4'ünde arnpullada degeneratif lezlonlara, B'inde arnpullada kronik 

interstitiel ampullitise ve l'inde prostatta yangısel karakterde 

olmayan, az sayıda lymphocyt infiltrasyonuna rastlanmıştır. 

Kronik interst i t i e l ves i culitis semihalis tespit edilen 

olayların l'inde glandula bulbourethraliste bulbourethral 

adenitise, 5 olayda ampullada degeneratif lezyonlara, 1 2 olayda 

ampullada kronik interstitiel ampullitise, 1 olayda ampullada 

fibrosise ve 2 

rastlanmıştır. 

olayda prostatta lymphocyter infiltrasyona 

b. Gl andula Bul bourethral is· t .e M ikroskopik Bulgular: 

Glandula bulbourethraliLlerde saptanan mikroskopik bulgular 

Tablo 4'de gösterilmiştir. 

Tablo 4: Glandula bulbourethralislerde saptanan mikroskopik 
bulgular·. 

Yoklanan .glandula 
bulbourethralislerde 
saptanan lezyonların 
niteli~i 

Kanal dilatationu 

cyst 

Bulbourethral adenitis 

Normal glandula bulbourethralis 

Olay Sayısı 

13 

1 

1 

227 
242 

% oranı 

.5. 38 

0.41 

0.41 

93.80 
100 

------~---------------------------------------------------------
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b.l Glandula bulbourethraliste kanal dilatationu 

incelemelerimiz sırasında tespit etti~imiz bu durum 13 

olayda rastlanmış olup % 5.38'lik bir oran3 oluşturmuştur. Söz 

konusu dilatationların unilateral olarak 2 olayda (SaO tarafta), 

bilateral olarak 11 olayda olduOu tespit edilmiştir. 

Mikroskopik olarak da (Resim 3) gözlenen bu olayların 

mikroskopik muayenelerinde kanalların genişlemiş olduOu, yüksek 

columnar hücrelerden yapılmış oldukları, kanalların çevresinde 

ince fibröz bir baO dokunun da oluştuQu tespit edilmiştir. 

b.2 Glandula bulbourethraliste cyst oluşumu : 

incelenen 

O. 4 ı') tespit 

gözlenmiştir. 

glandula 

edilen 

bulbourethralisler 

bu durumun sol 

içinde 1 olayda 

tarafta olduQu 

Makroskopik olarak da tespit edilen bu olayın mi kroskopik 

muayenelerinde, glanduler epithelium içine yerleşmiş olan ve 

büyük bir boşluk şeklinde tespit edilen cystik yapı ile bunun 

yanında irili ufaklı cystik boşluklardan ibarettir. Söz konusu 

cystin duvarının columnar hücrelerden yapılmış olduQu cyst 

duvarının bir bütün olarak aynı kalınlıkta olmayıp, yer yer alçak 

kübik epithel yapısı gösterecek şekilde incelemeler gösterdiOi, 

c-ysti yoQun fibröz baO dokunun çepeçevre kuşattı~ı tespit 

edilmiştir. Bazı bölgelerde cystler arasında ve komşu bölgelerde 

yer alan acinilerde atrophie (Aciner compressif atrophie) hali 

tesp{t edilirken, yine cystlere yakın bölgelerdeki acini epithel 

hücrelerinde adenamatö z karakterde cystik hyperplasinin gelişti~! 

tespit edilmiştir (Resim 13). Cystik bölgelerde fibröz ba~ dokuya 

yakın olmak üzere bazı cystlerin çevresinde perikanaliküler 

olarak yoQun lymphocyt infiltrasyonu ile yer yer plasma 

hücrelerinin oluşturdu~u yıQınaklar saptanmıştır. Aynı .olayda 

birkaç küçük cystik boşluklar içinde H.E. ile koyu pembe veya mor 
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renge boyanan, genellikle yuvarlak, keskin kenarlı konkromentlere 

rastlanmıştır (Resim 14). Bazı normal yapıdaki kanallar içinde 

yo~un plasmatik kitle birikimlerinin varlı~ı tespit edilmiştir. 

tnterstitiel dokudaki bazı Kılcal damarların hyperamic oldu~u 

gözlenmiş ayrıca bazı kanal epithel hücrelerinin de dejenerasyon 

ve desguamation olaylarına rastlanmıştır. Bu dökülmelerin 

şiddetli oldugu kanallarda basal membranın da açı~a çıktıQı 

gözlenmiştir. 

b.3 Bulbourethral adenitis : 

tncelenen olayların birinde (%-0.4)) tespit edilen bu 

durum saQ grandula bulbourethraliste rastlanmıştır. 

Bulbourethral adenitis olarak teşhis edilen bu olayda; 

bazı bölgelerdeki acini epitel hücrelerinin çekirdeklerinin 

pyknotik bir durum aldıkları karyorrhexis ve karyolysise 

u~radıkları tespit edilmiştir. Aynı Olayda basal membran kalacak 

tarzda dejeneratif deQişikliklere de rastlanmıştır.Bazı 

kanalların lümenlerinde dökülmüş epitel hücreleri tespit edilmiş, 

glandüler epiteliumu oluşturan acinilerin bütünlüQünün 

kayboldu~u, birkaç acininin birbirleriyle birleşerek adeta daha 

büyük acinileri oluşturduQu tespit edilmiştir.Ayrıca gerek 

perikanaliküler olarak (Resim 15 ve Resim 16) ve gerekse 

interaciner olarak yer alan ve lymphocytlerin ço~unlukta 

bulundu~u, bunun yanında plasma hücresi ile az sayıda histiocyte 

ve neutrophyl leucocytlerin oluşturduQu hücre infiltrasyonları 

tesbit edilmiştir.Hücre infiltrasyonlarının yoQun halde bulun 

duQu bölgelerde acinilerde artrophie(Asinar Compressif 

Artrophie)olayının geliştiQi, hatta bazı acinilerin gözden 

silindi~i saptanmıştır.Aynı olayda glanduler acinilere komşu 

tarzda yer alan ve adeta primitiv bir lenf düaümünü andıran yoQun 

lymphocytler ve az sayıda _plasma hücresinden oluşan lenf 

follikülüne rastlanmıştır.(Resim 17). 
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b.4 Glandula Bulbourethraliste Fusion: 

MEakr-os:kopik olarak glandula bulbourethraliste 1 olay 

olarak tespit edilen fusion'un mikroskopik muayenesinde,her iki 

taraftaki bez dokusunun normal oldukları, yalnızca iki bezin 

arasında ince bir fibrous baQ dokunun yer aldıQı tespit 

edilmiştir. 

c. Ampulla'da Mikroskopik Bulgular: 

Arnpullalarda 

de gösterilmiştir. 

saptanan rııikroskopik lezyonlar Tablo 5' 

Tablo S : Ampullalarda saptanan mikroskopik lezyonlar. 

Yoklanan ampullalarda 
saptanan lezyonun 
niteliQi Ol ay sayısı % Or-anı 

Dejenerat i f lezyonlar 11 4.55 

Kronik i nterstitiel arııpullit i s 29 12.00 

Fibrosis 2 0.82 

Normal Arııpulla 200 132.6!:, 
242 100 

c.1 Ampullalarda dejeneratif lezyonlar : 

Ampul laların incelenmeliri sonucunda 11 olayda rast-

!anılan bu durum %4.55'lik bir oranı teşkil etmiştir. 

Dejene ~asyona uQrayan kanallarda daha çok vacuolar deje-

nerasyonun görüldüQü, kanalı oluşturan epithel hücrelerinin 

çekirdeklerinin küçüldüQü, piknotik bir durum aldıkları, bazı 

olaylarda karyorrhexise uQradıkları saptanmıştır.Dejenerasyonun 

görüldüQü olayların hemen hemen hepsinde deQişen derecelerde 

olmak üzere, gerek interstitiumda ve gerekse kanal lümenine 

degenere olmuş ve saglam epitel hücre dökülmelerinin 

(desguamation) oldu~u ve hatta 2 olayda bazı kanallarda dökülen 

epitel hücrelerinin bütün lümeni doldurduO,u da tespit 

edilmiştir.ileri derecedeki degenerasyon olaylafının birçoOunda 
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kanallarda sadece bazal membran kalacak düzeyde degeneratif 

de~işiklikler saptanmıştır. 

incelemelerimiz sırasında ampullada çogu kanalın lümenle-

ri içinde spermatozoit yı~ınaklarına 

kanallarda kanalın lümenini tamamen 

bulundukları da tespit edilmiştir. 

c.2 Kronik interstitiel Ampullitis : 

rastlanmıştır.Hatta bazı 

dolduracak tarzda 

İncelenen 242 olay içinde 29 hayvanda (%12) kronik in

terstitiel ampullitis saptanmıştır.Lezyonlara unilateral olarak 

(Sa~ tarafta) 8 olayda , bilateral olarak da 21 -olayda 

rastlanmıştır. 

Kronik interstitiel ampullitis tespit edilen olaylarda ; 

interstitiel dokuda perikanaliküler o l arak yo~un lymphocyt 

infiltrasyonu yanında, plasma hücrelerinin, histiocytlerin ve az 

sayıda da neutrophil leucocytlerin yer aldı~ı tespit 

edilmiştir. 

(Resim 18).Bazı olaylarda yo~un lymphohistiocyter hücre 

infiltrasyonuna ilgili olarak kanalların lümenlerinin daraldı~ı, 

at r ophiye u~radıkları (Resim 19), hatta gözden silindikleri 

(Resim 20)saptanmıştır.B1rkaç olayda ise interstitiumdaki aşırı 

hücre infiltrasyonuna ilgili olarak , ampullanın tam ortasında yer 

alan ana boşaltıcı kanalın lümeninin daraldı~ı da tespit 

edilmiştir. 

Kronik interstitiel ampullitis tespit edilen olaylarda 

ampullaların kanallarını oluşturan epithel hücrelerinde degişen 

derecelerde olmak üzere degeneratif de~işikliklere rastlanmıştır. 

Yine interstitiel dokuda yer alan damarların ço~u olayda 

hyperemik oldukları da tespit edilmiştir. 
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c.3 Ampullada Fibrosis : 

Ampullada incelenen olayların 2'sinde 

rastlanmıştır. 

(%0.82) fibrosise 

Kronik intirstitiel ampullitis sonucu oluşan fibrosis 

olayında kanal epithellerinde çeşitli derecelerde degenerasyon 

tespit edilmiştir.Bu iki olayda ampullanın interstitiumunda 

üreyen baQ doku sebebiyle kanalların lümenlerinin daraldı~ı, bazı 

bölgelerde kanalların gözden silindiQi tespit edilmiştir . Ayrıca 

bu bölgelerde yer alan damarlarda sklerosis tespit edilmiştir. 

d. Prostat'ta Mikroskopik Bulgular : 

242 adet hayvanın prostatları histopatolojik olarak 

incelenmiş, ancak ne degenerasyona ne de yangısel deQişikliklere 

rastlanmamıştır . Fakat 16 olayda önemsiz derecede interaciner 

bölgede focal odaklar halinde lymphocyt infiltrasyonlarının 

oldu~u tespit edilmiştir. 



-36 -

5. TARTIŞMA VE SONU C 

Bu araştırmada mezbahada kesilen 242 adet boganın eklenti 

üreme bezleri makroskopik ve mikroskopik 

geçirilmiştir . 82 adet vesicula seminalisin de 

olarak gözden 

bakteriyolojik 

muayenesi yapılmıştır. Bu vesicula seminalisler rastgele 

seçilmiştir. 

Erkek hayvanların eklenti üreme bezlerinin makroskopik 

muayenelerinde, aşa~ıda bildirilen birkaç olay haricinde, çeşitli 

araştırıcıların (3,8,11) bildirdikleri gibi, bu çalışmada da 

bezlerin dış bakısında acut yangısel deQişikliklere ilgili 

belirgin lezyonlara rastlanmamıştır. Bu durumun araştırmamızda da 

tespit ettiQimiz gibi, eklenti üreme bezlerinde genellikle kronik 

yangıların gelişmesine ilgili olabilecegi düşün-cesindeyiz. 

Vesicula seminaliste cystik dilatation olayı, yapılan 

incelemeler sonucunda materyalimizi oluşturan 242 adet erkek 

hayvanın 4~ünde (% 1 ■ 24) gözlenmiştir. Bu olay çeşitli 

araştırıcıların (1,8,20) vesicula seminaliste kistik dilatation 

olaylarında bildirdikleri gibi kese şeklinde dışarı taşkın 

biçimlerde genişlememiş olup, sadece doku içinde sınırlı kalmış 

olan, ufak çaplı sekret birikimlerinden ibarettir. Makroskopik 

olarak bildirilen (9,20) ve akıtıcı kanalları tıkamak suretiyle 

kistik dilatation olayına sebebiyet veren konkroment veya taş 

oluşumun~ makroskopik 9larak rastlanmamış olu~, 

konkrornentlere mikroskopik bakıl arda, ancak 2 

sadece 

olayda 

rastlanmıştır. Söz konusu bu 2 olayda alveolleiin lümenleri 
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içinde tespit edilen konkromentlerin keskin kenarlı olmaları, 

koyu mor veya siyaha boyanma l ar ı şeklindeki mikroskopik yapısı 

bir grup araş~ırmacının (9) bildirdikleriyle benzerlik 

göstermiştir. Ancak aynı araştırıcıların konkromentlerin içinde 

bulundu~u kavitenin epitel duvarının yalancı çok katlıdan normal 

asiner hücrelere kadar de~işen de~işik hücre tiplerinden yapılmış 

oldu~unu bildirmelerine ra~men, çalışmamızda söz konusu benzer 

bulgulara rastlanmamıştır . 

vesicula seminalislerinde 

çeşitli derecelerde olmak 

Aynı 

8 ( % 

üzere 

araştırıcıların 521 

1.53) kist olayının 

vesiculitis tablosu da 

bol}anın 

6' s.:ında 

tespit 

etmişlerdir . Bizim incelemelerimiz sırasında, ise alveollerde 

aşırı derecede plasmatik kitle birikimi tespit edilen 4 (% 1 . 65) 

kist olayının l'inde vesicula seminaliste ileri derecede 

dejeneratif del}işikliklerle karakterize yangı sel durum 

saptanmıştır. 

Mikros:kopik olarak 2 olayda (% 0.82) alveollerin lümenleri 

içinde tespit ettil}imiz spermatozoit yıQınaklarını bildiren 

literatüre rastlanmamıştır. Söz konusu bu durumun 

hayvanların cinsel istirahat döneminde uzun süre kalmasına 

olarak gelişebileceg,ı görüşüne varılmıştır. 

erkek 

baQlı 

Birçok araştırıcılar (2,10,12,14 , 16,22,54) vesiculitis 

seminalisin deQerlendirilmesinde Galloway (20) in yapmış olduğu 

sınıflandırmayı bir kriter olarak ele almışlardır . Gerçekten .de 

yaptıQımız incelemelerimizde elde edilen bulguların Galloway'in 

de~erlendirme yöntemine çok uygun oldu~u görülmüş ve baz olarak 

alınmıştır. 

Vesiculitis seminalis olaylari, araştırmamızda% 20.66 (50 

hayvan) oranında saptanmış ve bir kısım araştırıcıya göre 

(7,9,16,17) bu oran yüksek bulunurken, bir araştırıcının {34) 

% 26.6'lık oranına göre daha düşük oranda oldugu gözlenmiştir. Bu 

durum vesiculitis seminalis olaylarının, çok önemli bir yer 

tutabilece~ini göstermiştir . 
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Çeşitli araştırıcıların (9,26) degeneratif değişiklikler

le karakterize olan vesiculitis seminalis olayının mikroskopik 

bakısında epithel hücrelerinin çekirdeklerindeki karyopyknos, 

epithelial desguamation, interstitiel dokuda leucocyt 

infiltrasyonu ve fibrosis şeklinde bildirdikleri bulgular ile, 

bizim çalışmamızda tespit ettiğimiz bulgular uygunluk 

göstermiştir. 

Kronik interstisyel vesiculitis seminalis olaylarında 

alveol epithel hücrelerindeki degeneratif de~işiklikler ve 

desguamationun, interstitiel dokuda lymphocyt, plasma hücresi, 

histiocyte ve az sayıdaki eosinophil 

, infiltrasyonlarının gözlenmiş olması, 

leucocyt 

bu konuda 

hücrelerinin 

bildirilen 

(9,21,26) mikros kopik bulgularla uyum sağlamıştır. 

Calışmamızda, birçok araştırmacının (2,7,11,12,37) 

bildirdikleri gibi, diğer eklenti üreme bezlerine nazaran 

vesicula seminaliste daha fazla yangısel değişikliklere 

rastlanmış ve sözü edilen araştırıcılarla bu yönde de paralellik 

sağlanmı ştır. 

Eklenti üreme bezleri alınan 242 adet hayvanın sadece 

82 ' sinin vesicula seminalisleri üzerinde bakteriyolojik 

yoklamalar yapılmış olup, üretilen etkenlerin başında 

% 33.8 ile E.coli ve Staphylococcus albus'un geldi~i, bunu 

sırasıyla% 18.7 ile Corynebacterium pyogenes ve % 13.5 ile de 

Streptecoccus pyogens'in takip ettiği gözlenmiştir. E.coli (15), 

Staphylococcus albus (10,12), Corynebacterium pyogenes 

(10,14,15,26)ve Streptecoccus pyögenes (9,lO')in Vesicula 

seminalislerde yangıya sebeb olduğu bildirilmiştir. Bizim 

çalışmamızda da saptanan bu etkenlerin 9 olayda degeneratif 

de~işikliklerle karakterize vesiculitis seminalise, 6 olayda da 

kronik interstitiel vesiculitis seminalise sebep oldu~u tespit 

edilmiştir. 



-39 -

Söz konusu etkenlerin , çalışmamızda yüzde oranları ile, 

bazı literatürlerde (7,10,15,45) bildirilen yüzde oranlarına göre 

farklılıklar olduQu gözlenmiştir. Buna göre; E . coli çeşitli 

araştırmacıların )7,15, 4 5) bildirdiklerinden daha yüksek oranda, 

Staphylococcus albus bir araştırmacının (45) bildirdiOinden daha 

az oranda ,corynebacterium pyogenes birkaç araştırmacının 

(7,10,15) bildirdikleri orandan daha az bir oranda ve 

Streptecoccus pyogenes bir araştırmacının (7) bildirdiği orandan 

daha az diQer bir araştırmacının (10) bildirdiği orandan ise daha 

yüksek oranda olduOu saptanmıştır. Çeşitli literatürlerde 

(9 , 10,1 1, 14 , 26 , 54) bildirildiği şekilde makroskopik bakıda 

vesicular bezlerde Coryneb~cterium pyogenes'in sebep olduQu 

induratıon, dılatatıon, çevre dokulara yapışma, apse ve 

perivesiculitis olaylarına rastlanmadıQı gibi, Ball ve ark . 

( 1 1)'nın mi kroskopik bakı olarak bildirdikleri glanduler dokuda 

ve interstitiumda caseous necr o s odaQı ile apse o luşumuna da 

çalışmamızda rastlanmamıştır . Blom (15) E.coli'den ileri gelen 

vesiculitis semi nal is olaylarında daha çok degeneratif 

semi nalis deQişikliklerle karakterize vesiculitis 

olaylarınıtespit etmiştir.Bizde çalışmamızda E.coli'den ileri 

gelen vesiculitis seminalis olayında daha çok degeneratif 

deQişikliklerle karakterize olduOunu tespit ederek, araştırıcı 

ile bu Y,önde paralellik saQlamıştır. Bu bulgulaı:-a 

rastlıyamamamızın sebebinin muhtemelen, olaylara erken dönemde 

rastlamış olamamızdan ileri gelebilece~i görüşündeyiz. 

Çeşitli araştırıcıların (2,10,12 , 14 , 16,22,54) yaptıkları 

çalışmalarda vesicular bezlerde çeşitli derecelerde olmak üzere 

mikroskopik olarak yangısel lezyonlar tespit etmelerine ra~men 

bunlardan herhangi bir etken üretemediklerini bildirmişlerdir. 

Bizim çalışmamızda da 82 çift vesicular bezin bakteriyolojik 

yönden yoklamalarının yapılması için alınan örnekler laboratuvara 
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gönderilmiş ve bunların 7 çiftinde hiçbir etken üretilemedi~i, 

fakat bunlarda histopatolojik deaişikliklerin varoldu~u 

gözlenmiştir. Bu durumun, yani herhangi bir etkenin üretilemeyip, 

histopatolojik bakılarda birtakım lezyonların görülmesinin, 

yukarıda bildirilen aynı araştırıcıların belirttikleri gibi; 

nakil durumlarının, stres faktörlerinin, kongenital 

bozuklukların, degeneratif de~işikliklerin oluşumunda direkt veya 

indirekt rol oynayabilece~ine bizde katılmaktayız. Ayrıca bazı 

araştırıcılar (10,11,16,51) vesiculitis seminalisin yaslılara 

nazaran gençlerde daha yüksek oranda görüldü~ünü bildirilmiştir. 

Bizim çalışmamızda da materyalimizi teşkil eden 1-3 yaşlı genç 

besi hayvanlarında vesicula seminali~lerde yangısel 

de~işikliklere rastlamamız, özellikle hayvanların besi amacıyla 

yetiştirilmeleri, yetiştiricinin elinden kısa zamanda çıkan bir 

mal durumunda olması, buna ba~lı olarak bakım ve beslenmeleri 

hususunda gereken önemin gösterilmemesinin, vesiculitis 

seminalisin genç hayvanlar arasında yüksek bir düzeyde 

seyretmesine sebep teşkil edebilece~i görüşüne varılmıştır. 

Bo~alarda vesi c ulitis seminalis olaylarında kalitesiz ve az 

mikta~da semenin elde edildi~i bildirilmiştir. Vesicular bezlerde 

yangıya sebe~ olan etkenlerin sperma ile dışarı atılması söz 

konusu oldu~undan dolayı coitus ile dişilere bulaşma ihtimalinin 

oldu~u ve bu gibi dişilerde de bo§alardakine benzer 

enfeksiyonların gelişti~i,. infertiliteye ve hatta steriliteye 

sebep oldu~u bildirilmiştir (10,13,26,30,31,35,37). Aynı şekilde 

Mycuplasmal vesiculitis seminalis üzerinde incelemelerde bulunan 

araştırıcılar, söz konusu enfeksiyonun bo~alarda infertiliteye 

sebep olmak suretiyle, ekonomik kayıplara yol açtı~ını 
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bildirmişlerdir (2,25,36,40,43,45). Calışmamız sırasında, 

bakteriyolojik ekimlerini yaptırdı~ımız 82 adet vesicula 

seminalis dokusunun hiçbirinde Mycoplasma etkenlerini tespit 

edemememize, ra~men, gerek Mycoplasma etkenlerinin, gerekse di~er 

etkenlerin sebep oldu~u vesiculitis seminalis olaylarının 

bo~aların önemli hastalıkları arasında yer aldı~ına inanmaktayız. 

Vesicula seminalislerde bildirilen atrophy (1,54), aplasia 

(9,14,20,22,34,42,49), hypoplasia (9,11,20,27,49) ve fusion 

(9,20,27) olaylarına, bizim çalışmamızda ne rnakroskopik olarak, 

ne de mikroskopik olarak rastlanmamıştır. 

Glandula bulbourethral bezlerde makroskopik bakılarda 1 

olgu olarak saptanan 0.6-0.8 cm. çapındaki kistin oldukça büyük 

olması dikkatimizi çekmiş olup, çeşitli araştırıcıların (9,14,46) 

bildirdikleri kistlerle aynı ölçülerde oldu~u, ancak Campero ve 

ark. (19)'nın bildirmiş oldukları kistten ise daha büyük ölçüde 

bir kist saptanmış oldu~u gö r ülmüştür . Çeşitli araştırıcıların 

(9,19,46) ça lışmaları sırasında glandula bulbouret hralislerde 

rastladıOımız % 0.41~lik orana göre , çok daha yüksek bir düzeyde 

olduQu görülmü ştür. Campero ve ark. (19) glandula 

bulbourethraliste gelişen kistlerin bogalarda fertiliteyi ne 

yönde etkilediQine dair herhangi bir açıklama getirmemişlerdir. 

Bazı araştırıcıların (9,19) çalışmaları sırasında glandula 

bulbourethralislerde rastladıkları ve en yaygın lezyon olarak 

vurguladıkları kanal dilatationu olayına, bizim çalışmamızda da 
~ 

% S38ile en çok rastlanan bir ol~u olarak tespit edilmiştir. 

Bir araştırmacının (9) ı 1.7 ile, diğer bir araştırma-

cının (46) ise 2.1 olarak bildirdikleri glandula 

bulbourethraliste fusion olayına, araştırmamızda% 0.41 oranında 

rastlanmıştır. Bu durumun ise oran itibariyle düşük bir düzeyde 

olduQu saptanmıştır. 
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Bulbourethral adenitise bir olayda% 0.41' olarak rastlan-

mış ve bu oranın birçok araştırmacının (9,11,12,14,19,21) 

bulgularından oldukça düşük olduğu görülmüştür. Aynı 

araştırıcıların bulbourethral adenitiste bildirdikleri 

mikroskopik b~lgularla bizim saptadıQımız bulbourethral 

adenitisin mikroskopik bulguları genelde aynı görünümü 

vermiştir. Bulbourethral adenitiste bir araştırıcının bildirdiOi 

primitiv lenf follikülü oluşumunun saptamış oldu~umuz 

bulbourethral adinitis olayında da gözlemiş olması oldukça 

dikkatimizi çekmiştir. Ve bu durumun nasıl geliştiQi konusunda da 

bir fikir bildirmemiştir (11). 

Çeşitli literatürlerde (9,19) glandula bulbourethraliste 

gelişen kanal dilatationu ve cyst olaylarında tespit edilen 

rniroskopik bulgulara çalışmamızda tespit ettiQimiz mikroskopik 

bulgular benzerlik göstermiştir. 

Bir araştırmada (20) glandula bulbourethraliste rastlanan 

kist olayında kronik aktif diffus bilateral bulbourethral 

adeniti s te saptanmıştır. Makroskopik olarak tespit edilen bir 

cyst olayında glandula bulbourethraliste mikroskopik yoklaffia larda 

yangı sel de~işikliklere rastlanmamıştır. Ancak asinilerde 

adenarnatöz Karekterde cystik hiperplazi olayı tespit edilmiştir. 

Glandula bulbourethral bezde gözlenen kist olayında, aynı 

zamanda konkromentlere de bir araştırmada (19) olduğu gibi 

rastlanmışt~r. Bu konkromentlerin yapısı ve mikroskopik görünümü 

hakkında bildirilen bulgulara da benzerlik göstermiştir. 

Glandula bulbourethral bezlerde makroskopik olarak bildi

rilen (9,19) anomalie, aplasia, hypaplasia, melanosis ve cystik 

uterus masculinus ve konkroınent olaylarına çalışmamızda rastlan

mamıştır. 
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Çeşitli literatürlerde (2,10,11,20,26,34) ampullanın 

yangısının genellikle kronik interstisyal ampullitis şeklinde 

oldugu görüşüne bizde katılmaktayız. Yapılan çalışmalarda 

(11,26,34) bildirilen kronik interstisyal arnpullitis olayının, 

çalışmamızda testip ettigimiz % 12'lik orana göre daha yüksek 

düzeyde oldugu saptanmıştır. 

Kronik interstisyal arnpullitisin rnikroskopik görünümüne 

ilgili saptanan bulgular çeşitli literatürler (10,11,38) ile uyum 

sa~lamışt~r- Ayrıca bazı araştırıcıların (9,10,26,34) kanal 

lumeni içinde spermatozoit ve az miktarda sekretin genellikle 

bulunabilece~i görüşü do~rulanmış ve bu bulgulara çalışmamızda 

rastlanmıştır. 

Çeşitli 

inceledikleri 

implantasyon 

araştırıcıların (9,16,27) makroskopik olarak 

ampullalarda rastladıkları aplasia, asimetrik 

ve cystik dilatation olaylarına çalışmamızda 

rastlanmamıştır. 

Çeşitli literatürlerde (4,6,9,10,11,16,18,19,20,27,33, 

34,37,49,50) bildirilen prostotitis olayına, yaptı§ırnız bu 

çalışmada ne makroskopik ne de mikroskopik olarak 

rastlanmamıştır. Ancak 14 olayda dejeneratif ve yangısel 

de~şiiklikler olmaksızın int•rstisyumda serpiliverrniş vaziyette 

tek tük lenfositlerle, lenfosit ve plazma hücrelerinden kurulu 

küçük odakçıklara (Resim 25) rastlanmıştır. 

ülkemizde, sun'! tohumlama çalışmalarında kullanılan 

bo~aların testis, epididimis ve penis gibi üreme organlarının 

muayenesi yanında eklenti üreme ~ezlerinin de muayenesinin, 

sa~lıklı bir sperma üretimi için gereklili~ine inanmaktayız. 

Sa~lıklı sperma üretimi amacıyla damızlık bo~alarda eklenti üreme 

bezlerine yönelik olarak; 
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ı. Sık aralıklarla spermanın morfolojik ve bakteriyolo

jik muayenesinin yapılmasının, 

2. Eklenti üreme bezlerindeki yangılar testis veya 

epididymidisteki yangıları takiben gelişebileceOin

den dolalyı, testis ve epididymidislerinde yangı 

tespit edilen boOalarda eklenti üreme bezlerinin de 

muayene edilmesinin, 

3. Ençok yangılanan bez olması ~ebebiyle vezicula semi

nalisin sıvısının bakteriyolojik ve virolojik muaye

nesinin yapılmasının, 

4. Gerek sun' i tohumlam·a istasyonlarında görevli Vete

riner hekimlerin, gerekse fakültelerde öOrenci uy 

gulaması olarak rektal palpasyon yolu ile eklenti 

üreme bezlerinin anomalileri ve yangısel deOişik

likleri yönünde gelişebilecek durum ede~işiklikle

rinin palpasyonla teşhisi yönünde bilgilendirilme

sinin yararlı olacaOına, 

5. Sun'i tohumlama amacıyla kullanılan boOalarda sancı 

semptomları gözlendiOinde, vesikulitis seminalisten 

listen dolayı peritonitis'inde gelişmiş olabileceOin

den şüphe edilmesinin, 

6. Ultrasonografinin özellikle sun'1 tohumlama labora

tuvarlarında kullanımını sa~lamak suretiyle, gerek 

diQer organların ve gerekse eklenti üreme bez

lerinin anatomo-patolojik görünümleri hakkında 

bilgi edinilmesi yönüne gidilmesinin,(53) yararlı 

olacaOına inanmaktayız. 
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6. ö Z ET 

Bu çalışmada; Mezbahalara kasaplık olarak getirilen 242 

adet bo~anın eklenti üreme bezlerinin anatomo - histopatolojik ve 

bakteriyolojik muayeneleri yapılmıştır. 

Makroskopik bulgular : Vesicula seminalislerin 3'ünde 

cystik dilatationla, Glandula bulbourethralislerin l'inde cyst'e, 

13'ünde kanal dilatationuna, l'inde fusion'a, Ampullaların 5'inde 

kalınlaşma ve lümenlerinin daralması olaylarına rastlanmıştır. 

Mikroskopik bulgular: Vesicula seminalislerde 4 olayda 

alveollerd~ aşırı derecede plasmatik 

konkromente , 2'sinde alveollerde 

kitle birikimine, 2'sinCe 

spermatozoit birikimine 

50'sinde (32 olayda 

vesiculitis seminalis, 

seminalis) vesiculitis 

degeneratif degişikliklerle 

18 olayda kronik interstitiel 

karakterize 

vesiculitis 

sem inal ı·s • e rastlanmıştır. 

bulbourethralislerde 13 olayda kanal dilatationuna, 

Glandula 

l'inde 

cyst'e, l ' inde de bulbourethral adenitis'e rastlanmıştır. 

Ampullalarda 11 olayda degeneratif lezyonlara, 29 olayda kronik 

interstitiel ampul liste, 2'sinde fibrosis'e rastlanırken, 

incelenen prostatlarda hiçbir patolojik lezyona rastlanmamıştır. 
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Vesicula seminalislerden rastgele alınan 82 adet örne~in 

bakteriyolojik muayenesi 

karışık olarak E.coli 

sonucunda 15 adedinde kimi tek kimi 

(% 33.8), Staphylococcus albus 

33.8),Corynebacterium pyogenes (% 18.7) ve Streptecoccus pyogenes 

13.5) gibi etkenler üretilirken 7 adedinde etken 

üretilemedi~i, ancak histopatolojik bulgulara rastlandı~ı, 21 

adedinin kontamina oldu~u ve 39 adedinin de etken üretilemediği, 

normal oldu~u tespit edilmiştir. 
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7. SU MM.AR Y 

Anatomo-Histopathological Studies of the accessory sex 

glands of bull Slaughtered in the around istanbul. 

In this study 242 samples of accessory sex glands were 

collected from various slaughter houses of istanbul. Anatorno

histopathological and bacterioloical investigations were made . 

Macroscopic Findings : Out of 242 samples three (1.24 %) 

cystic dilatation of seminal vesicles, one (0.41 %) cystic 

bulbourethralis, 13 (5 .38 %) dilatation of duct of 

bulbourethralis, ene (0.41 %) fusion of parts of bulbourethralis 

and 5 (2.06 %) cases of thickening of walls and narrowing of the 

lumen of ampulla were observed. 

Histopathologic Findings In the alveoli of serninal 

vesicles four (1.65 %) cases of accumulation of plasrnatic rnass, 

two (0,82 %) cases of concretion and two (0 . 82 %) cases of sperm 

accumulation were observed. Degenerative changes were found in 32 

(13 .23 %) samples of seminal vesicles while 18 (7.43 %) sarnples 

were affected with chronic interstitial vesiculitis. For 

bulbourethral gland 13 (5.38 %) dilatation of duct, one (0.41 %) 

cyst and ene (0.41 %) case of adenitis was noted. However for 

ampulla 11(.4.55 %) cases of degenerative lesions, 29 (12,00 %) 

cases of chronic imflammation and 2 (0.82 %) cases of fibrosis 

were observed. Ne sample was having histopathologic of prostate 

gland. 

Ei g htytwo saroples of seminal Vesicles were select~d at random 

fer isola{i6n and Identification of bacteria. Out of these 

fifteen samples were positive and were found to be affected with 

either single. or mixed sert of infection. E.coli (33.8 %), 

Staphylococcus albus (33.8 %), Corynebacterium pyogenes (18.7 %) 

and Streptecoccus pyogenes (13.5 %) were observed. Although seven 

samples were found to have histopathologlcal 

negative fer bacteria . In thirtynine 

histopathological lesions nor bacteria were 

lesicıns but were 

samples neither 

noted.Out of these 

eighty two saroples twentyone were discarded due to 

contaimination. 



8. RE S i-M LE R 

Resım ı: Vesicula seminaliste cystic dJlatation . 
(Fıg . 1: Cystic dilatation of the Vesicula 

Seminalis) 

Resi m 2 
(Fig . 2 

Glandula bulbourethra lıste cyst . 
Cyst of the Glandula bulbourethral,s) 
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Resim 3: Glandul a bulbourethraliste k a n a l 
dilatationu . 

(Fig . 3: Canal d!latation in the Glendula 
bulbourethralis) 

Resim 4 : Glandula bulbourethra l iste fusion . 
( F ig . 4: Fus!on of the Glandula bulbourethralis . 
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Resim 5: Ampullada fibrosis. 
( Fig.5: Fibrosis at the Ampulla) 

Resim 6: Vesicula seminalıste alveollerde aşırı 
dercede p!asmatık kıtle bırikım1 . 

H.E . X 90 
(Fig . 6 : Excessive accumulatıon of p!asmat!c material 

in the a!veoli of vesıcula semınalis) 
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Resim 7 : Vesicula seminaliste, alveollerin 
ıçınde leucocyt ve dokulrnuş ep1thel 
hücreleri . H.E . X 320 

(Fıg . 7: Leucocytes and epıthelial tissue 
debrıs in the alveoli of seminal vesicula) 

Resim 8 : Vesicula seminaliste bir alveoliin Jumeni 
ıçınde az sayıda spermatozoıt . H . E . X 500 

(Fıg . 8: Spermatozoa in the Jumen of alveole 
of sewınal ves1cula) 



Resim 9: Vesicula seminalis aıveollerinde 
degeneration ve desguamation . 
H.E . X 500 

(Fig . 9: Desguarnation and degeneration 
in alveoli of the Vesicula se~inalıs) 
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Resim 10: Vesicula seminalıste damar içinde 
yoQun bir şekilde , interstitiel 
dokuda da daha az olmak uzere 
leucocyt infiltrasyonu . H. E . X 500 

(Fig.10 Leucocytic infiltration in the blood 
vessel (eY.tenslve) and Jnterstitial 
tissue(scarce) of seminal vesıcula.) 
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Resim ıı: Vesicula seminaliste fibros bag doku 
gelişimi , H . E.X 130 

(Fig .1 1: F i brosıs of the Vesicula semınalis) 

Resım 12 : Kronik interst1t1el vesiculitis 
serrinalis . H. E.X 320 

(Fig . 12: Chronic interstitial vesiculıtıs 
seminalis) 
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Resim 13: Glandula bulbourethraliste adenamatous 
kJktarde cystik hyperlasia.H.E.X 130 

(Fig,13: Adenamatous cystic hyperlasia of the 
Glandula bulbourethralis) 

Resim 14: Glandula bulbourethralıste konkroment. 
H.E.X 130 

(Fig .14: Concretıon ın the Glandula 
bulbourethralis) 
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Resim 15: Glandula bulbourethraliste 
pericanalicular lymphocyt 
infiltrasyonu.H.E.X 90 

(Fig.15: Pericanalicular lymphocyt 
infiltration in the Glandula 
bulbourethralis) 

Resim 16 : Glandula bulbourethraliste 
pericanalicular lymphocyt 
infiltrasyonu . H.E . X 320 

(Fig.16: Pericanalicular lymphocyt 
lnfıltration in the Glandula 
bulbourethralis) 



Resim 17 

( Fig. 17 

-56 -

Glandula bulbourethraliste primitiv 
lenf foll iku\u . H. E.X 130 
Primitiv lymph follicle in the 
Glandula bulbourethralis) 



Resim 18 Kronik interstit iel ampullitiste 
pericanalicular lymphohistlocyter 
hücre infiltrasyonu.H.E.X 90 

(Fig . 18 : Pericanalicular lymphohistiocyt 
inf!ltration in the chron!c 
interstitial ampullitis . ) 



Resim 19 

{Fig , 19 
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Kronik interst!tiel ampollitıste 

lymphohistiocyter h~cre !nfillras 
yonona ilgili olarak kanallarda 
arttophie . H. E . X 130 

: Atrophic alveoli doe to lymphohıst,
ocystıc ınfıltration in the chronic 
interstitial ampollitis , ) 



IFig . 20 
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Kronik interstitiel a pullitiste 
yo~un lymphohistiocyter hucre 
infiltrasyonuna ilgili olarak 
artrophie olan kanalların gezden 
silinmesi. H. E . X 320 
Absent of the alveoli due to 
excessive lymphohistiocystic 
infiltration in the chronic 
interstitiel ampullitis.J 
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