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KÖPEKLERDE PROSTATNNIN MORFOLOJİK GELİşİMİ (0)
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The Morphological Development of Prostata in the Dogs
Summary : In this study, morphological development of prostata and morphological features of them in adult dogs were investigated in indigenous dog races.
Twenty dogs were used in this study. These dogs were divided into four age groups
ıvlıich were 0-4, 4-8, 8-12 and more months old.
Development of prostata is slow before maturation but very rapid after. This
most growth speed in prostatical measurement was seen in wi4th, thickness and
lengıh respectively. Lengıh of prostata is abouı two ıimes of widıh in newly boms
buı width is more than lengıh in adults.
Relative weight of prostata to body weight is 0,02 gr/kg in 0-4 months group,
0,01 gr/kg in 4-8 months group, 0,02 gr/kg in 8-12 months group and 0,67 gr/kg in
adults.
Pars disseminata prostatae gave PAS positive reaction. The excel/enı correla·
ıion was found belween body weight with prostata (r=0,91).
Özet: Bu çalışmada, yerli köpek ırkıarında prostatanın morfolojik gelişimi ve
erişkinlerdeki morfolojik özellikleri incelendi. 0-4, 4-8,8-12. Aylar arası ve 1 yaşından
sonraki olmak üzere 4 grup oluşturuldu ve her grupta 5 erkek köpek kullanıldı.
Prostata 'nın gelişimi ergenlik öncesi yavaş, ergenlik sonrası ise oldukça
hızlıydt Prostata da yapılan ölçümlerde en hızlı anış sırasıyla genişlik, kalınlık ve
uzunlukta oldu. Prostaca 'nın uzunluğu, doğumda genişliğin yaklaşık iki katı
olmasına rağmen, erişkinlerde genişlik uzunluktan daha fazlaydt
Prosıaca'nın vücut ağırlığına oranı 0-4. aylar arasında 0,02 gr/kg, 4-8. aylar
arasmda 0,01 gr/kg, 8-12. aylar arasında 0,02 gr/kg ve erişkinlerde ise 0,67 gr/kg'dı.
Pars disseminata prostatae PAS pozitif reaksiyon verdi. Prostata ile vücut
ağır lığı arasında (r= 0,91) mükemmel bir korelasyon bulundu.
çalışma doktora tezinin bir bölümünden özetlenmiştir.
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Gırış

Köpeklerde tek eklenti cinsiyet bezi olan prostata (7,9,10,13), recıum ile
symphysis pelvina arasında (7), cervix vesicae'da urethra'nın proximal kısmım
tamamen sarar (1,7,10,13,14,23). Dorsalde ince, lateralde az kalın venıralde daha
kalındır (10). Salgısıyla spermamn asiditesini indirgeyen ve metabolik karbon- .
dioksidi nötralize eden prostata (1) kısmen genVj, sarımtırak renkte ve sık
yapıdadtr (11). Dorsomedial bir sulcus ile iki lateral loba bölünür (11,16).
Capsula ve stroma düz kasın etraftm geni§Çe çevreler (11). Prostata çapı 2 cm
olan tam bir küre şeklindedir (11). Bez 8. aya kadar pelvisdedir. Sexüel olgunluk
ile haciıni tedricen artarve karın boşluğuna uzamr (7,10,11,13). Yaşlılarda hacimi
oldukça genVjler (9,11). Dört yaşındaki köpeklerde proslata'nın 2/3'ü pubis'in
önünde karın boşluğuna girmiştir (13). On yaşından sonra tamamen abdoıninal
bir organ sayılır (7). Sidik kesesi kontraksiyon halinde veya boş iken bez tamamen
pelvis boşluğundadır ve pubis'in cranial kenarından 2,5 cm. kadar daha caudalde
yer alabilir (11). Sidik kesesi dolu olduğu zaman ise tamamen pubis'in cranialinde
karın boşluğunda olabilir (10,11).
Prostata'nın ağırlığı yaş, vücut ağırlıgı ve hastalıklara göre değişir (10).
Doğumdan 20. haftaya kadar olan zamanda prostata testis, ductus dererens ve
epididymis'ten daha yavaş gelişir, fakat ortalama agırlıgı 22. haftadan sonra
hızlıca artar. Bu art~ 48. haftaya kadar düzensiz olarak devam eder (21).
ErVjkinlerde, özellikle 2-5 yaşları arasında, ortalama ağırlıgı 6,8 gr'dır (3,10).Dorsovenıral çapı ortalama 0,8 cm, transversal çapı 2,6 cm ve uzunluğu 1,7 cm'dir
(10). Barone (3) de orta büyüklükteki köpeklerde prostata'nın çapının 2-3 cm
olduğunu bildirmişlerdir. Viswanathan ve ark. (22),nın bildirdiklerine göre ise
prostata bezinin ortalama ağırlığı 7-30 gr arasındadır. Ortalama uzunluğu 1,93
cm, genişliği 1,58 cm ve kalınlığı 1,36 cm'dir. Schlatthauer (19) da eriljkinlerde
prostata'nın ortalama ağırlıgının 7 gr civarında olduğunu belirtmiştir. Jacobi ve
Wilson (12) ise 31 köpekte yaptıkları tartımda prostata'nın en az 1 gr, en fazla
15 gr geldiğini bildirmişlerdir.
Prostata'nın vücut agırlıgına oranı doğumdan 12. haftaya kadar azalır,
24-32. haftalar arasında 0,68 gr/kg'a yükselir, sonra tekrar 48. haftada 0,49 gr/kg'a
düşer(21). Schlatthauer (19),ın bildirdiğine göre ise prostata'nın vücut agırlıgına
oranı Mogrel köpeklerinde 0,4 gr/kg, Beagles köpeklerinde ise 0,5 gr/kg'dır.
Prostata, corpus (corpus prostatae) ve pars disseminata (pars disseminata
prostatae) olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur (1,6,20).Corpus köpekte bezin
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en büyük kısmını olu§turur (1 ,S). Bez birle§ik ve tubulo alveolar yapıdad ır (1,2).
Alveoller tek katlı prizmatik yada kübik epitellerle dö§enmi§tir (1,20). Banks
(2)'a göre sekresyon hücreleri kübik veya yüksek prizmatik §ckildedir. Whcater
ve ark. (23) ise prostatik glandular epitel'in aktif durumda alçak kübik, inaktif
durumda ise deği§ik olduğunu bildirmi§lerdir. Pars disseminata boydan boya
pelvic urethra'yı ku§atır ve submucosa propria'sının bağ dokusu ile çevrilidir
(2,6).Erençin (Sre göre ise pars disseminata ürogenital kanalın submucosa'sı
içersine serpilmi§ bez grupları halindedir.
Bu çalı§ma, doğumdan eri§kin oluncaya kadar ki dönemde, prostata'nın
morfolojik geli§imini ve eri§kinlerdcki durumunu incelemek amacıyla yapıldı.
Materyal ve Metot
0-4, 4-S, 8-12. aylar arası ve 12. aylıktan büyük (eri§kin) erkek
köpekleri kapsayan dört grup olu§turuldu. Her grupta be§ erkek köpek olmak
üzere toplam 20 köpek kullanıldı.
Köpeklerin ya§ tayinleri küçü k köpeklerde geçici di§lerindcki çıkma ve
deği§me durumlarına, eri§kinlerde ise kalıcı di§lerdeki a§ınma durumlarına
bakılarak (10,11,13,18) yapıldı. Hayvanlar tanıldıktan sonra damar içi yolla 23-35
mg/kg pentobarbital Sodium (Nembutal) verilerek anestcziye alındı ve
öldürüldü. Yapılan diseksiyondan (5) sonra prostata'ya anatomik ve histolojik
inceleme yöntemleri uygulandı. Terminolojik ifadelerin yazımında Nomina
Anatomica Veterinaria (17)'dan yararlanıld ı .
A-Anatomik Yöntemler: Prostata'nın yeri, §ekli ve pozisyonu incelenerek
makroskopik ölçümler yapıldı. Uzunluk milimetre taksimatlı mezuro, ağırlık
sartorius terazi, kalınlık v geni§lik ise kompas yardımı ile yapıldı.
B- Histolojik Yöntemler: Prostata'dan fre§ olarak alınan 0,5-1 cm'lik doku
örnekleri %10'luk formol ve Helly solüsyonlarında tespit edildi.Hazırlanan
parafin bloklardan 5-7 mikrometre kalınlığında kesitler alındı. Alınan bu kesitlere a§ağtdaki boya metotları uygulandı.
a)- Mayer'in Haematoxylin- Eosin boyaması (15).
b)- Crossmon'ın triple boyamast (4).
c)- Pincus Acid-orcein Giemsa (15) boyaması.
d)- PAS (periodik-asit-Schifl) boyaması (15)
Çalı§mada

Mikrometrik ölçümler oküler mikrometrenin

yardımıyla alındı.
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Bulgular

Köpeklerde tek eklenti cinsiyet bezi olan prostata cavum pe\vis'de,
symphsis pelvina ile rectum arasında konumlanmıştı. Cervix vesicae da
urethra'nın proximal kısmını sarmaktaydı. Prostata'nın etrafında bir yatak gibi
oldukça kalın bir yag tabakası mevcuttu. Dorsomedial'inde bir sulcus ile iki loba
ayrılmış olan prostata'nın yaş ilerledikçe cavum abdominis'e dogru yer
degi§tirdigi, hatta yaşlı (5-6 yaşında) köpeklerde tamamen abdominal boşlukta
bulundugu gözlendi.
Prostata da yapılan anatomik ölçümler Tablo l'de gösterilmiştir.
0-12. Aylar arasındaki gelişme döneminde prostata'nın agırlıgındaki artış
yavaş olmakta (4-8. aylar arasındaki agırıık 0-4.aylar arasındaki agırlıgın % 183'ü,
8-12. aylar arasındaki agırıık ise 4-8. aylar arasındaki agırlıgın %148'i idi),
erginlikle birlikte agırlıktaki artış hızlanmakta ve erişkinlerde oldukça yüksek
degerlere ulaşmaktadır (erişkinlerdeki prostata agırlıgı 8--12.aylar arasındaki
agırlıgın %1300'ü kadardı) . Prostata'mn uzunluk, genişlik ve kalınlıgındaki
gelişmeler de ağ ırlıktaki gelişmeye paralellik göstermekle birlikte artış hızları
oldukça farklıydı. En hrzlı artıli genişlik, enaz artıli ise uzunluk ölçümlerinde
gözlendi. Şöyleki ; 0-4 aylar arasında genişlik uzunluğun %S6,4'ü kadar iken,
erişkin durumda uzunluğun %118,9'na ulaştı. Erişkinlerde genişlik, uzunluktan
daha fazlaydı. Kalınlık ise yine uzunluktan hızlı fakat genişlikten daha yavaş
gelişerek 0-4.aylar arasında uzunluğun %46,7'si iken, erişkinlerde hemen hemen
uzunluk boyutuna ulaştı. Prostata ile vücut ağırlığı arasında (r = 0,91) mükemmel
bir korelasyon bulundu.
Bezin mikroskopik yapısında iki kısım görüldü: Urethra çevresini saran
corpus prostatae ile bunun dışındaki bezleri içeren pars disseminata prostatae.
Prostata'nın bezsel epiteli tek katlı kübik yapidaydı. Doğumdan erişkin oluncaya
kadar ki dönemde yaşın ilerlemesine paralelolarak bez hücrelerinin çapındaki
büyüme dışında (Şekil 4,5,6) herhangi başka bir değişim tespit edilemedi. Pars
disseminata prostatae PAS pozitif reaksiyon verdi (Şekil 5).
Tartışma ve

Prostata'nın

Sonuç

rectum ile symphysis pelvina arasında (7), cervix vesicae'da
urethra'nın proximal kısmını tamamen sardığı (1,7,10,13,14,23), sexuel olgunluğa
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paralelolarak haciminin arttı~ ve kann ~lutuna dotJıı U2andl~ (7,10,11,13),
hatta on yaıjından sonra tamamen abdominal bir organ oldutu (7) bildirilmİ§tir.
Bu çal~ma bulgulan da aynı doğrultudadır. Dursun'un (7) gözleminden farklı
olarak postata'nın 5-6 y~n itibaren tamamen abdominal bir organa dön~tüğü
gözlendi.
Prostata'nın

ortalama a~rlığını Viswanathan ve ark. (22) 7-30 gr, Schlatthauer (19) 7 gr, bazı literatürler (3,10) ise 2-5 y~lan arasında 6,8 gr olarak
bildirmişlerdir. Bu ar~tırma sonucuna göre ise erişklnlerde prostata'nın ağırlığı
ortalama 17,515 gr'dır.
Evans ve Chnstensen (10) prostata'nın dorsoventral çapının ortalama 0,8
cm, transversal çapının 2,6 cm ve uzunluğunun ise 1,7 cm, Barone (3) prostata
çapının 2-3 cm, Viswanatban ve ark. (22) ise, prostata'nın uzunlutunun ortalama
1,93 cm, genişliğinin 1,58 cm ve kalınlığının ise 1,36 cm olduğunu bildirmi§lerdir.
Bu çalı§mada ise tablo l'den incelenebileceği gibi prostata'nın eri§klnlerdeki
ortalama uzunlutu 2,96 cm, genişliği 3,52 cm ve kalınlığı ise 2,38 cm olarak
bulundu. Görüldüğü gibi hem literatür bildirimleri arasında hem de literatür
bilgi ile bu sonuçlar arasında paralellik mevcuttur.
Eri§kinlerde prostata'nın vücut ağırlığına oranını Tsutsui (21) 0,49 gr/kg.
Schlatthouer (19) ise Mogrel köpeklerinde 0,4 gr/kg, Beagles köpeklerinde ise
0,5 gr/kg olarak bildirmişlerdir. Bu ar3§tırmada ise prostata'nın vücut ağırlığına
oranı

0,67 gr/kg olarak tespit edildi.
Prostata bezinin corpus prostatae ve pars disseminata prostatae olmak
üzere iki kısımdan meydana geldiği (1,2,6,8,20), corpus prostatae'nın köpekıe
bezin en büyük kısmını olu§turduğu (1,8) bildirilmiştir. Bu bildirimlerin tamamı

bu

çalı§mada

da

aynen .gözlenmiştir.

Sonuç olarak prostata'nın eri§kin ya§a kadar yav~, eri§kinlikle birlikte çok
hızlı

olarak geliştiği ve ağırlıktaki art~ın

görüldü. Bu art1§3 en çok
prostata

ağı rlığının

IrklarımlZln

genişlemenin

diğer

ölçümlere göre daha

sebep

olduğu saptandı.

literatür verilerinden çok fazla

daha cüsseli olmalanndan

hızlı olduğu

Eri§kinlerdeki

çıkmasının

da yerli

kaynaklandığı görü.~ündeyiz.
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Şekiii : Prosıata' nı n

görünü§ü ve ili~kilcri.
1. Apex vesicac, 2 ~ Co rp uS vesicacı 3- Urcıcr ,
-4-. Ducıus deferens, 5- Ccrvix vcsicae, 6- Pros ta ta,
7- ('oll icu]us seminalis, 8- Urethra

l2S

2: Genital organların genel görünümü.
(Fig. 2 : The general appearence of genita! organs)
a)- Prostata, b)- Ductus deferens, cl-Testisler,
d)- Penis, e)- Vesica urinaria, !)-Ureter, g)- Rectum,
h)- M. cremaster, i)- a. ve v. testicularis.

Şekil
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Şekil

3 : Prostata'nın transversal kesitteli görünümü.
(Fig.3 : The appearenee from transversal section of prostata)

L2?

4: 0-4 Aylık köpekte prosta!a
(Fig. 4: The prostata in 0-4 months old dog)

Şekil

a)- Prostatic urethra, b)- Corpus prostatac,
c)- Pars disseminata prostatae. P.A.S. x 10.
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Şekil

5 : 5 Aylık köpekte prostata. P.A.S. x 10.
(Fig. 5 : The prostata in five months old dog)

6: Eri§kin Köpeklerde prostata
(Fig. 6 : The Prostata in adult dogs)
a)- Corpus prostatae, b)- Pars disseminata prostatae.
Acid - orcein - Giemsa x 25.

Şekil

