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Abstract

Amaç: Tavşanlarda midenin farklı doluluk derecelerinin
böbreklerin topografisi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Aim: In the present study, it was aimed at the investigation
of the effect of varying degrees of stomach fullness on the
topography of the kidneys in the rabbit.

Bulgular: Midesi boş tavşanlarda sol böbreğin cranial ucunun I.-II. vertebrae lumbales, caudal ucunun ise III. vertebra lumbalis düzeyinde olduğu, sağ böbreğin cranial ucunun
XII. vertebra thoracicae düzeyinde uzandığı, caudal ucunun
ise I.-II. vertebrae lumbales düzeyinde bulunduğu belirlendi.
Midesi dolu tavşanlarda ise sol böbreğin cranial ucunun III.
lumbal vertebra, caudal ucunun ise V. lumbal vertebrae düzeyinde olduğu, sağ böbreğin cranial ucunun I.-II. vertebrae
lumbales arasındaki düzeyde uzandığı, caudal ucunun ise III.
vertebra lumbalis düzeyinde bulunduğu gözlendi.

Results: The left kidney at empty stomach in rabbits was determined that the level of cranial tip at I. - II. vertebrae lumbales at and caudal tip III. vertebra lumbalis. The right kidney
was determined that extends at the level of cranial tip at XII.
vertebra thoracica and caudal tip at I. - II. vertebra lumbales.
The left kidney at full stomach in rabbit was determined that
the level of cranial tip at III. vertebra lumbales, if the caudal
tip V. vertebra lumbalis. The right kidney was determined
that the level of cranial tip at I.-II. vertebra lumbales, while
caudal tip at III. vertebralumbales.

Gereç ve Yöntem: Hayvanlar normal beslenenler, midesi boş
ve midesi dolu tavşanları elde etmek üzere 8’er adetlik 3 gruba ayrıldı. Doygunlukları aynı olan her üç gruptaki tavşanlardan 6 tanesi (3x2) diseke edildi. Geri kalan tavşanlar sternal
pozisyonda uzanmış durumda tespit edilerek -20°C’de donduruldu. Bu üç grup hayvandan üçer adet olmak üzere toplamda tavşanların 9 tanesinden paramedian kesit ve diğer 9
tanesinden ise transversal kesit alındı.

Öneri: Tavşanların normal abdomen bölgesinin kesit anatomisinde mide doluluğunun böbrekler üzerine etkili olabileceği ifade edilebilir.
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Anahtar kelimeler: Topografi, tavşan, mide, böbrek

Materials and Methods: The animals were allocated to 3
groups, each comprising 8 rabbits, such that they were grouped as animals that were subjected to normal feeding and
those with an empty and full stomach. From the three groups, which were comprised of animals with the same degree of stomach fullness, 6 rabbits (3x2) were dissected. The
remaining animals were placed in sternal recumbency and
frozen at -20°C. Paramedian and transversal sections were
obtained from three animals in each group, and in total from
9 rabbits.

Conclusion: It may be concluded that fullness of the stomach
effects on kidneys in the cross-sectional anatomy of the normal abdominal region in the rabbit.
Keywords: Topography, rabbit, kidney, stomach
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Giriş
Tavşan, Lagomorpha takımının Leporidae familyasına ait bir
türdür (Pearce ve ark 2007). Yeni Zelanda Tavşanı deneysel
araştırmalarda kullanılabilmesi nedeniyle araştırmacılar tarafından sıkça tercih edilen bir hayvan türüdür. Anatomik
ve fizyolojik özelliklerinden dolayı bir takım hastalıkların
araştırılmasında ve cerrahi çalışmalarda kullanılan bir hayvan modeli olarak karşımıza çıkmaktadır (Fox 1984, Poyraz
2000, Wolfenson ve Lloyd 2003).

Son 10 yılda Avrupa’da tavşan sayısının ve ilgisinin artışı tavşan hekimliği ile ilgili gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. Bu durum hekimliği yeni arayışlara sürüklemektedir.
Bunlardan bir tanesi de kesitsel anatomidir. Etkin bir teşhis
için iyi bir kesitsel anatomi bilinmesi önemlidir (Zotti 2009).
Ayrıca kesitsel anatomi bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi
ve manyetik rezonans görüntüleme teknikleri için de iyi bir
atlas niteliği taşımaktadır.

Böbrekler karın boşluğunun dorsal duvarında, columna
vertebralis’in sağında ve solunda birer tane bulunan organlardır (Eken ve ark 1999, Dursun 2002, Dursun 2005,
Hedrich ve ark 2008). Ren dexter son costa ile 2. vertebra
lumbalis’in processus transversus’u arasında (Constantinescu ve ark 2004) veya 3. vertebra lumbalis düzeyinde bulunurken (Shively ve ark 1985, Evans ve ark 1996), ren sinister
2., 3., veya 4. vertebrae lumbales’in karşısında uzanır (Evans
ve ark 1996). Böbreklerin midenin doluluk derecelerine bağlı olarak yaklaşık bir omur boyu cranial-caudal ve dorsal yönde yer değiştirdikleri belirlenmiştir (Eken ve ark 1999). Ren
sinister’in ventromedial olarak colon descendens ve lobus
pancreatis sinister’e, cranial olarak lien’e, dorsal olarak m.
psoas major ve m. psoas minor’a, caudal olarak da ovaryum’a
(dişide) komşu olduğu, ren dexter’in ise cranial olarak processus caudatus ve lobus hepatis dexter lateralis’e dorsal olarak m. psoas major ve m. psoas minor’a, ventromedial olarak
duodenum’un pars descendens’inin başlangıç kısmına, caudal olarak da ovarium’a komşu olduğu (Eken ve ark 1999)
veya ventral’e doğru colon ascendens ve ince bağırsaklarla
ilişki halinde olduğu literatürde ifade edilmektedir (Evans ve
ark 1996). Yapılan literatür taramasında Yeni Zelanda tavşanı böbreğinin mide doluluk oranından etkilenme derecesinin
belirlendiği bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle çalışmada Yeni Zelanda Tavşanı böbrek ve dalağının midenin
doluluk derecesinden etkilenip etkilenmediğinin diseksiyonla birlikte transversal ile paramedian kesitler sayesinde belirlenmesi amaçlanmıştır.

ki tavşanlar kafese konuldu ve birinci grup tavşanlar normal
öğünlerinde beslenmelerine devam ederken, ikinci gruptaki
tavşanlara 24 saat hiç yiyecek verilmedi. Üçüncü gruptaki
tavşanlar da 24 saat aç bırakıldıktan sonra önlerine yiyebileceği kadar yem konularak, hayvanların aç bırakıldıkları
dönemde sadece içebilecekleri kadar su verildi. Daha sonra
tavşanlar 5 mg/kg ksilazin HCl ve 35 mg/kg ketamin HCl
(Flecknell 1992) ile anesteziye alındı. Hayvanlar anesteziden
çıkmadan kanı boşaltıldı. Karın boşluğunda yeralan arter ve
venaların da açık bir şekilde ortaya konulabilmesi için mavi
ve kırmızı ile renklendirilen latex v. jugularis ve a. carotis
communis’e enjekte edildi. Doygunlukları aynı olan her üç
gruptaki tavşanlardan 6 tanesi (3x2) diseke edildi. Geri kalan
tavşanlar sternal pozisyonda uzanmış durumda (DeRycke ve
ark 2005, Rivero ve ark 2009, Zotti ve ark 2009) tespit edilerek -20oC’de donduruldu. Bu üç grup hayvandan üçer adet
olmak üzere toplamda tavşanların 9 tanesinden paramedian kesit ve diğer 9 tanesinden ise transversal kesit, doku ve
organlara fazla zarar vermemesi açısından BOSCH-PFZ 500E
model tilki kuyruğu testere yardımıyla alındı. Transversal
kesitlerin alınma yerleri ve kesit kalınlıkları konusunda çeşitli literatür verileri mevcut olmasına rağmen (Samii ve ark
1998, Samii ve ark 1999, Smodlaka ve ark 2004, Zotti ve ark
2009, Van Caelenberg ve ark 2010) çalışmamızda transversal
kesitler son vertebra thoracica’dan başlayarak geriye doğru
her bir vertebra lumbalis düzeyinden ayrı ayrı alındı. Her
bir vertebra lumbalis arasındaki mesafe de yaklaşık olarak
2 cm olarak ölçüldü. Daha sonra gerek diseke edilen gerekse
transversal ve paramedian olarak kesitleri alınan tavşanların
NİKON D80 marka fotoğraf makinası ile fotoğrafları çekildi.
Kesit yüzleri temizlendikten sonra transversal kesitlerin fotoğrafları, alınan kesitlerin cranial yüzlerinden çekildi.

Paramedian ve transversal kesitlerde görülen anatomik yapıların tanımlanmasında literatür (Craigie 1969, Barone ve ark
1973, Popesco ve ark 1992, Zotti ve ark 2009) verilerinden
de faydalanıldı. Yapılan çalışmada tavşanlar üzerinde belirlenen anatomik yapıların ölçümlerinde Mitutoyo Digimatic
Caliper, isimlendirilmesinde Nomina Anatomica Veterinaria
(2005) kullanıldı.
Bu çalışmadaki tavşan kullanılması Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı’nın
27.11.2008 tarih ve 09/09 sayılı kararı gereğince uygun görüldü.
Bulgular

1. Grup: Normal beslenen tavşanlar

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada 12 adet erkek, 12 adet dişi olmak üzere 24
yetişkin ve sağlıklı Yeni Zelanda tavşanından faydalanıldı.
Tavşanlar; normal beslenenler ile midesi boş ve midesi dolu
tavşanları elde etmek üzere üç gruba ayrıldı. Her üç grupta-

Ren dexter: Cranial ucunun 1. vertebra lumbalis düzeyinde
uzandığı, caudal ucunun ise 3. vertebra lumbalis düzeyinde
bulunduğu belirlendi (Şekil 1-c). Sağ böbreğin boyunun ise
ortalama 28.61 mm, eninin ortalama13.28 mm ve kalınlığının ise 9.98 mm olduğu ölçüldü.
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Şekil 1. Normal beslenen hayvanların transversal kesiti (1. vertebra lumbalis):
1)Mm. multifidi, 2)M. iliocostalis, 3)M. quadratus lumborum, a)Medulla spinalis, b)Aorta abdominalis, c)Ren dexter, d)Colon ascendens, e)Jejunum, f)Colon
transversum, g)Cecum.

Şekil 4. Midesi boş hayvanların transversal kesiti (13. vertebra thoracalis): 1)
M. multifidi, 2)M. iliospinalis, 3)M. quadratus lumborum, a)Medulla spinalis, b)
Aorta abdominalis, c)Ren dexter, d)Glandula suprarenalis dextra, e)Colon transversum, f)Duodenum, g)Colon ascendens, h)Cecum, j)Ventriculus, k)Jejunum.

Şekil 2. Normal beslenen hayvanların transversal kesiti (2. vertebralumbalis):
1)Mm. multifidi, 2)M. iliospinalis, 3)M. quadratus lumborum, a)Medulla spinalis, b)Aorta abdominalis, c)Ren sinister, d)Jejunum, e)Duodenum, f)Colon
ascendens, g)Cecum.

Şekil 5. Midesi boş hayvanların transversal kesiti (1. vertebra lumbalis): 1)M.
multifidi, 2)M. iliospinalis, 3)M. quadratus lumborum, a)Medulla spinalis, b)
Aorta abdominalis, c)Ren dexter, d)Duodenum, e)Colon ascendens, f)Cecum,
g)Jejunum, h)Glandula suprarenalis sinistra, j)Colon transversum.

Şekil 3. Normal beslenen hayvanların transversal kesiti (3. vertebralumbalis):
1)Mm. multifidi, 2)M. iliospinalis, 3)M. quadratus lumborum, a)Medulla spinalis, b)Aorta abdominalis, c) Ren sinister, d)Jejunum, e)Colon ascendens, f)
Ileum, g)Colon descendens, h)Appendix vermiformis, ı)Cecum.

Şekil 6. Midesi boş hayvanların transversal kesiti (2. vertebra lumbalis): 1)M.
multifidi, 2)M. iliospinalis, 3)M. quadratus lumborum, a)Medulla spinalis, b)
Aorta abdominalis, c)Colon ascendens, d)Jejunum, e)Duodenum, f)Cecum, g)
Colon descendens, h)Ren sinister.
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Şekil 7. Midesi boş hayvanların transversal kesiti (3. vertebra lumbalis): 1)M.
multifidi, 2)M. iliospinalis, 3)M. quadratus lumborum, a)Medulla spinalis, b)
Aorta abdominalis, c)Vena cava caudalis, d)Ren sinister, e)Colon descendens, f)
Duodenum, g)Jejunum, h)Colon ascendens, j)Cecum.

Şekil 9. Midesi dolu hayvanların transversal kesiti (1. vertebra lumbalis): 1)M.
multifidi, 2)M. iliospinalis, 3)M. quadratus lumborum, a)Medulla spinalis, b)
Aorta abdominalis, c)Vena cava caudalis, d)Duodenum, e)Ren dexter, f)Cecum,
g)Jejunum, h)Colon ascendens.

Şekil 8. Midesi dolu hayvanların transversal kesiti (13. vertebra thoracalis): 1)
M. multifidi, 2)M. iliospinalis, 3)M. quadratus lumborum, a)Medulla spinalis, b)
Aorta abdominalis, c)Vena cava caudalis, d)Ren dexter, e)Hepar, f)Duodenum,
g)Colon ascendens, h)Ventriculus, j)Lien.

Şekil 10. Midesi dolu hayvanların transversal kesiti (2. vertebra lumbalis): 1)
M. multifidi, 2)M. iliospinalis, 3)M. quadratus lumborum, a)Medulla spinalis,
b)Aorta abdominalis, c)Vena cava caudalis, d)Cecum, e)Mesenterium, f)Colon
transversum, g)Colon ascendens, h)Jejunum, j)Ren sinister.

Ren sinister: Cranial ucunun 2.-3. vertebrae lumbales, caudal
ucunun ise 4. vertebra lumbalis düzeyinde olduğu belirlendi (Şekil 2-c). Sol böbreğin boyunun ise ortalama 32.32 mm,
eninin ortalama 16.49 mm ve kalınlığının ise 8.96 mm olduğu ölçüldü.

den ortalama 17.88 mm lateral’de yerleştiği belirlendi. Ren
sinister’in boyunun ise ortalama 36.42 mm, eninin ortalama
21.97 mm ve kalınlığının ise 13.44 mm olduğu ölçüldü.

2. Grup: Midesi boş tavşanlar

Ren dexter: Cranial ucunun 12. vertebra thoracicae düzeyinde uzandığı, median düzlemden ortalama 12.60 mm
lateral’de yerleştiği, caudal ucunun ise 1.-2. vertebrae lumbales düzeyinde bulunduğu belirlendi. Ren dexter’in boyunun
ise ortalama 30.94 mm, eninin ortalama 22.67 mm ve kalınlığının ise 14.67 mm olduğu ölçüldü. Ren sinister: Cranial ucunun 1.-2. vertebrae lumbales, caudal ucunun ise 3. vertebra
lumbalis düzeyinde olduğu, cranial ucunun son costa’nın
ortalama 24.06 mm caudal’inde olduğu, median düzlem-

3. Grup: Midesi dolu tavşanlar

Ren dexter: Cranial ucunun 1.-2. vertebrae lumbales arasındaki düzeyde uzandığı, caudal ucunun ise 3. vertebra lumbalis düzeyinde bulunduğu belirlendi. Sağ böbreğin boyunun ise ortalama 35.65 mm, eninin ortalama 21.89 mm ve
kalınlığının ise 19.03 mm olduğu ölçüldü. Ren sinister: Cranial ucunun 3. lumbal vertebra, caudal ucunun ise 5. lumbal
vertebrae düzeyinde olduğu, columna vertebralis’in hemen
altında median düzlemin sol tarafında olduğu belirlendi. Sol
böbreğin boyunun ise ortalama 33.66 mm, eninin ortalama
24.82 mm ve kalınlığının ise 11.94 mm olduğu ölçüldü.
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Tartışma
Çalışmada Yeni Zelanda tavşanında mide hacminin böbrek
topografisine etkisi diseksiyon ile paramedian ve transversal
kesitlerle belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma elde edilen bulgular yönünden bazı sınırlar içermektedir. Bu sınırlardan bir
tanesi elde edilen bulguların karşılaştırılabileceği araştırma
sayısı oldukça sınırlı olmasıdır. Ayrıca paramedian kesitlerde
böbreğin görülememesi çalışmanın sınırları içerisindedir.

Güzel ve Yavru (1997) görüntüleme tekniklerinin kullanılarak hastalık teşhisi yapabilmede organların topografik
yerlerinin bilinmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. Araştırıcılar (Fike ve ark 1980, Hillen 1984, Feeney ve ark 1991,
Breiling 1994) özellikle karın bölgesi bilgisayarlı tomografi
uygulamalarında transversal kesit görüntülerine ciddi ihtiyaç duyulduğunu vurgulamışlardır. Çalışmada Yeni Zelanda
tavşanı böbrek topografisine mide doluluk derecesinin etki
seviyesi, transversal ve paramedian kesitlerle belirlenmeye
çalışılmıştır.

Klesty (1984) midesi boş kedide sol böbreğin vertebra lumbalis II ve IV’ün caudal iz düşümleri arasında, Deniz (1966)
sol böbreğin cranial ucunun vertebra lumbalis II-III’ün processus transversus’ları, caudal sınırının ise vertebra lumbalis IV-V’in processus transversus’ları seviyesinde olduğunu
bildirmiştir. Eken ve Gezici (1999) ise sol böbreğin vertebra lumbalis II-IV’ün caudal hizaları arasında olduğunu ifade
etmiştir. Klesty (1984) sağ böbreğin vertebra lumbalis I’in
caudal’i, vertebra lumbalis IV’ün cranial’i arasında, Deniz
(1966) vertebra thoracalis XIII ile vertebra lumbalis III arasında yerleştiğini vurgulamıştır. Eken ve Gezici (1999) ise
sağ böbreğin vertebra lumbalis I-III’ün caudal sınırları iz düşümünde yer aldığını belirtmiştir.

5

Midesi dolu kedide ise sol böbreğin vertebra lumbalis IV’ün
cranial’i ile vertebra lumbalis V’in caudal izdüşümü arasında
yerleştiği belirtilmiştir (Klesty 1984). Deniz (1966) ise ren
sinister’in midesi dolu kedide, midesi boş kediye oranla 2 bel
omuru boyu caudal’e yer değiştirdiğini ifade etmiştir. Eken
ve Gezici (1999) midesi dolu kedide sol böbreğin vertebra
lumbalis III-IV’ün caudal izdüşümleri arasında yerleştiğini
vurgulamıştır. Klesty (1984) sağ böbreğin midesi dolu kedide kısmi bir şekilde cranial’e doğru yer değiştirdiğini, Deniz
(1966) ise sağ böbreğin bir bel omuru boyu caudal’e yer değiştirdiğini belirtmiştir. Eken ve Gezici (1999) ise sağ böbreğin vertebra lumbalis II-IV’ün caudal izdüşümleri arasında
yerleştiğini ifade etmiştir. Constantinescu ve ark. (2004) midesi boş hayvanlarda ren dexter’in XII. vertebra thoracica ile
II. vertebra lumbalis arasında yerleştiğini bildirmiştir. Çalışmada ise midesi boş tavşanlarda sol böbreğin cranial ucunun
I.-II. vertebrae lumbales, caudal ucunun ise III. vertebra lumbalis düzeyinde olduğu, sağ böbreğin cranial ucunun XII. vertebra thoracicae düzeyinde uzandığı, caudal ucunun ise I.-II.
vertebrae lumbales düzeyinde bulunduğu belirlendi. Midesi

dolu tavşanlarda ise sol böbreğin cranial ucunun III. lumbal
vertebra, caudal ucunun ise V. lumbal vertebrae düzeyinde
olduğu, sağ böbreğin cranial ucunun I.-II. vertebrae lumbales
arasındaki düzeyde uzandığı, caudal ucunun ise III. vertebra
lumbalis düzeyinde bulunduğu gözlendi
Öneri

Sonuç olarak çalışmamızda Yeni Zelanda tavşanı böbreğinin
midenin doluluk derecesinden topografik olarak nasıl etkilendiği, diseksiyon ve kesitsel görüntülerle ortaya konulmuştur. Çalışmada elde edilen bulguların tavşanların hem klinik
anatomisine, hem de klinik uygulamalara katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Teşekkür
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