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Comparative Macro-Anatomic and Subgross Investigations
on the spinal cord and meninges of Hen-Cock (Gallus
domesticus) and the Turkey (Meleagris gaUopavo).

Summary: A total of 40 birds consisting of ten hens, ten cocks, ten
male and ten Femaleturkeys was used in the study. The spinal cord and meninges
or these animals were macro-anatomically and subgrossly examined and several
measurements were determined. (Received on 6.2.1979)

Özet: Ankara yöresinden sağlanan ortalama 2 yaşlı tavuk-horoz,
erkek ve dişi hindinin herbirinden 10 ar adet olmak üzere toplam 40 adet
kanatiının medulla spinalis ve zarları makro-anatomik ve subgros olarak in-
celenmiş ve çeşitli ölçüler saptanmıştır.

Giriş

Daha önce (9) da da açıklanan nedenlerin gereği ne uygun olarak
tavuk-horoz ve hindi'ye ait karşılaştırmalı makro-anatomik ve subg-
ros bazı araştırmalar tarafımızdan yapılmıştı. Bu kez de yine aynı
nedenlerle bu iki tür kümes hayvanının medulla spinalis ve zarları
(meninges) üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma yapmayı uygun gör-
dük.

". Doç. Dr. A.Ü. Veteriner Fakültesi Anatoıni Kürsüsü. Ankara-Türkiye.
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Kanatlılarda foramen magnum'dan b~layan medulla spinalis
(5), canalis vertebralis'in sonuna kadar uzamr (3,5) ve burada cauda
equinae yapmadan iplik şeklinde sivrilmiş filum terminale'yi oluş-
turur (2,3). Memelilerde olduğu gibi bükülebilen bir bağlantı ile
beyinle birleşen medulla spinalis (4), medulla oblongata'dan daha
ince olup ondan 'S' şeklinde belirgin bir kıvrımla ayrılmıştır (1) ve
memelilere oranla daha ince, uzun, dar bir yapıdadır (5). Intumescen-
tia cervicalis ve intumescentia lumbosacralis memelilerdekinden
daha belirgindir (2,3). Intumescentia lumbosacralis üzerinde, funi-
culus dorsalis'lerin birbirinden ayrıldıkları yer arasında fissura
longitudinalis dorsalis'in (sulcus medianus dorsalis) içinde yumurta
biçiminde bel çıkıntısı bulunur (3). Tavukta intumescentia cervica1İs
14-15. cervical omur ile ı. thoracal omur arasında yer almıştır (6).
Kanatlılarda intumescentia lumbosacralis'de medulla spinalis'in
iki dorsal yarımı lateral'e çekilerek baklava şeklinde bir çukurluk
'rhomboid sinus'u oluşturmuştur (5), bu oluşumun uzunluğu ortalama
12mm, genişliği 4mm dir (5,6). Medulla spinalis, canalis vertebralis
ve meninges ile korunmakta olup dışta yer almış olan duramater
vertebral kanal boyunca uzamr. Arachnoidea'dan sonra gelen piama-
ter medulla spinalis' e yapışmıştır (5).

Evcil tavukta medulla spinalis'in ortalama uzunluğu 35cm (5)
ile 34.3cm (6), ağırlığı ise 2.60 gr dır (5).

B~langıç kısmı ile intumescentia'lar dışında medulla spinalis'in
enine kesiti yuvarlağa yakındır (5,7). Birinci cervical omur bölgesinde
oval olan transversal kesiti intumesccntia cervicalis'de daha belirgin
olarak ovalleşmiştir. Transversal kesit yüzünün en geniş olduğu yer
intumescentia lumbosacralis'dir. Ayrıca ı. sacral omur bölgesinden
başlayan bir oluk 4. sacral omur'a kadar gittikçe derinleşerek medulla
spinalis üzerinde bir yarık oluşturur (7).

Tavukta medulla spinalis'in transversal çapı, başın hemen gerisinde
ortalama 3-4 mm, intumescentia cervicalis'de 5mm, 1-8. lumbosac-
ral omur arasında yer almış olan (6) intumescentia lumbosacralis'de
ise 7mm dir (5,6). Tavukta medulla spinalis'in cervical kısmının uzun-
luğu 18 cm (5) ilc 18.5 cm (6), thoracal kısmının uzunluğu 6cm (5) ile
6.1cm (6), lumbosacral kısmının uzunluğu 6cm (5) ile 6.2cm(6),
caudal kısmının uzunluğu 4 cm (5) ile 3.6 cm (6) dir. Pygostyl içindeki
son kısmının uzunluğu ise ortalama 1 cm kadardır (5).

Spinal sinirlerin sayısı kanatlılarda omur sayısı kadardır (2,3).
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Medulla spinalis'den çıkan sinirler kanatlılarda 41 çift olup 1. ve
2. cervical sinirler arasındaki uzaklık 5 mm olduğu halde aynı bölge-
deki diğer sinirler arasındaki bu uzaklık i0-15 mm arasında değiş-
mektedir. Thoracal bölgede ise, bölgenin cranial kısmından çıkan
sinirler arasında ortalama iO mm kadar bir aralık bulunduğu halde
bölgenin caudal kısmında bu aralık 6 mm ye kadar düşmektedir (5).

Materyal ve Metot

Bu araştırmada kullanılan herbirinden iO ar adet olmak üzere
toplam 40 adet tavuk, horoz, erkek ve dişi hindi'nin yaşı, sağlanması,
araştırmaya hazırlanması ve gerekli ölçülerinin saptanması ile bu öl-
çülerin ortalamasına ait bilgiler (9) da belirtilmişti.

Canalis vertebralis'in açılması için (8) inde belirttiği gibi önce bu
bölge üzerindeki kaslar bir makasla kesilerek atılmış sonra sivri uçlu
bir keski yardımı ile omurlar teker teker kesilerek medulla spinalis
zarları ilc birlikte dışarıya alınmıştır.

çalışmamızda yine materyalin yarısı taze (T), yarısı ise % 10
luk formol solüsyonu ile (F) tesbit edilerek incelenmiştir. Bu inceleme
sırasında kürsümüzde her zaman kullandığımız araç ve gereçlerin
dışında büyülteç, stereomikroskop, hassas terazi, cetvel, kompas,
sivri uçlu keski, küçük el testeresi ve dereceli cam silindir ölçekten de
yararlanıl mış tır.

Bulgular

Medlilla spinalis: (Şek: i-2,A-B) Her iki türde de meninges sp i-
nalis ile sarılı olan medulla spinalis, foramen magnum'dan başlıyarak
pygostyl'in son kısmına kadar uzayıp orada sivrilerek son bulmak-
tadır. Medulla spinalis'e ait bazı ölçülerin ortalaması tablo: ı, 2
ve 3 de gösterilmiştir.

Bildirilen bu ölçülerden de anlaşılacağı üzere, her iki türde de
medulla spinalis'in transversal kesit yüzünün yuvarlağa en yakın
olduğu yerler, boynun orta bölgesi ile caudal bölgesi ve pygostyl için-
deki kısımdır. Buna karşın genişliğinin en fazla olduğu yer ise intu-
mescentia lumbosacralis'dir. •

Intumescentia cervicalis: Tavuk ve horoz'da 14. cervical ve 2.
thoracal omur, hindi'de ise 14. cervical ve 3. thoracal omur arasında
yer almıştır. En geniş kısmı her iki türde de son cervical ile ilk tho-
racal omur arasında bulunan bölgedir.
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Tablo: i

Hayvanın Medulla spinalis'in uzunluk ortalaması (cm)
tür ve Pars Pars Pars Pars Pygostyl Tünı
cinsiyeti eervieaIİs thoradea lumbosaeralis eaudalis kısmı uzunluk
--------- ---- ----- ----_._.- ----------- ---

T (18.1-18.8) (6.3-6.8) (G. 7-7.1) (4-.2--4.5) (1.1-1.3) 37.4
Tavuk 18.4 6.6 6.9 4.3 1.2

F (18.2-18.6) (6.2-6.7) (6.6-7. i) (4.3--4.6) (1.0-1.3) 37.0
18.3 6.4 6.8 4.4 1.1

.-- ...._--_.- ---------._. ----._----- --'

T (18.8-20.2) (6.5-7.3) (7.3-7.6) (4.5-4.8) (1.4-1.6) 40.3
Ho"roz 19.7 7.0 7.4 4.7 1.5

F (17.7-.19.8) (6.4-7.2) (7.2-7.5) (4.3-4.8) (1.3-1.5) 38.6
18.5 6.8 7.3 4.6 1.4

--- _.- ".---- -------- --------- --------- ------- ---
T (26.4-28.8) (8.1-9.'2) (9.3-9.8) (6.8-7.4) (1.6-1.9) 54.6

Hindi (erkek) 27.4 8.8 9.6 7.1 1.7
F (26.2-29.1) (8.2-8.8) (9.4-9.6) (6.9-7.5) (1.5-1.8) 54.0

27.1 8.6 9.4 7.3 1.5
----- - ----- - ._- -

T (26.2-e8. 6) (8.4-9.1) (9.1-9.7) (6.6-7. i) (1.4-1.8) 53.6
Hindi (dişi) 27.1 8.6 9.3 7.0 1.6

F (26.6-28.4) (8.3-9.3) (9.3-9.8) (6.5-7.2) (1.5-1.7) 54.1
27.4- 8.8 9.5 6.8 1.6 ---



Hayvanın
Mcdulla spinaIis'in genişlik ve dorso-ventral basıklık ortalama~ı (cm)

tür ve Medulla I. cervica\ intumeı;centia intumescentia Pars

cinsiyeti oblongata omur hizası cervicalis lumbosacralis caudalis Pygostyl kısmı

---- --------
Basık. T (0.25-0.33) (0.17-0.22) (0.2~0.34) (0.29-0.37) (0.06-0.08) (0.03-0.04 )

0.29 0.20 0.31 0.33 0.07 0.04

F (0.22-0.31) (0.16-0.23) (0.28-0.33) (0.27-0.35) (0.05-0.07) (0.04-0.05)
0.26 0.19 0.32 0.30 0.06 0.05

Tavuk _._--- ------ --- ----" ..._-~_. -_.- -------- -------- --------- --. -------
T (0.47-0.53) (0.33-0.41) (0.52-0.59) (0.62-0.70) (0.08-0.09) (0.03-0.04)

Geli. 0.49 0.36 0.56 0.65 0.09 0.03
F (O.44-0.51) (0.32-0.38) (0.54-0.58) (0.63-0.69) (0.07-0.08) (0.03-0.05)

0.46 0.34 0.55 0.66 0.08 0.04
.__ ._-- ------------ ---------- ------" --- -".._-- -_.- ---- -------_.- -----

Basık. T (0.28-0.36) (0.20-0.24) (0.29-0.36) (0.32-0.41) (O .08-0 .09) (0.04-0.05 )
0.32 0.22 0.33 0.36 0.09 0.05)

F (0.26-0.37) (0.21-0.23) (0.27-0.3:;) (O. 33--{L.39) (0.07-0.08) (0.04-0.05
0.31 0.20 0.31 0.35 O.OR 0.05

Horoz -_.----------- --------- ----_ .. -- -_._-------- ----------- __ o ----------
T (O.48-0.56) (0.35-0.43) (0.55-0.62) (0.64-0.73) (0.09-0.12) (0.04-0.0'))

Gen. 0.52 0.38 0~58 0.67 0.11 0.04
F (0.47-0.54) (0.36-0.45 ) (O. :)3-0.60) (0.63-0.70) (0.08-0.10) (0.04-0.0:))

0.50 0.40 0.56 0.66 0.09 0.04
------ --. ---------- ------ ---------- --"----_._,. .._---- - --._--- ------- _ .. -----

T (O. 3R-o .14) (0.29-0.36) (0.35-0.44) (0.42-0.47) (O. i ı-o. 12) (0.05-0.06)
Basık. 0.41 0.33 0.38 0.44 0.12 0.06

F (0.37-0.45) (0.27-0.3.'i) (0.34-0.41) (O .40-0.45) (0.10-0.11) (0.05-0.06)
0.43 0.32 0.36 0.41 0.11 0.05

Hindi ----- -_._---- -----_ ...._- -~._------.._. --_._- ---------- -- --_._--- ---
(erkek) T (0.65-0.74) (0.39-0.45) (0.62-0.69) (0.73-0.81) (0.14-0.16) (0.04-0.05)

Gen. 0.6R 0.4.2 0.66 . 0.76 0.15 0.05
F (0.62-0.73) (0.37-0.43) (0.60-0.67) (0.71-0.7')) (0.13-0.15) (0.04-0.06)

0.66 0.4\ 0.63 0.74- 0.14 0.05

---- .. ------ ------_ .. - --. ----- ------- --_ .._----
T (0.36-0.43) (0.33-0.37) (0.37-0.42) (0.44-0.49) (0.13-0.14) (0.04-0.05)

Basık. 0.39 0.35 0.40 0.47 0.13 0.05
F (0.35-0.42) (0.31-0.35) (0.36-0.40) (0.42-0.48) (0.12--0.13) (0.04-0.05)

Hindi 0.37 0.33 0.38 0.46 0.12 0.05

(dişi) --- .".- ---- - ----, -_.- ._-------_._- ----_._,- -- ---------
T (O.63-0.70) (0.42-0.47) (0.60-0.67) (0.71-0.78) (0.13-0.14) (0.04-0.05)

Gen. 0.66 0.44 0.63 0.74 0.14 0.05
F (0.62-0.69) (0.40-0 .46) (O. 59-0 .68) (0.70-0.77) (0.12-0.13) (0.04-0.06)

0.65 0.42 0.62 0.73 0.13 0.05
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Tablo: 3

Hayvanın Medulla spinalis'in ağırlık (gr) ve volüın (cc) ortalaması
tür ve cinsiyeti ızarları ilc birlikte)

Ağırlık ortalaması (gr) Volüm ortalaması (cc)
Tavuk T (2.312-2.344) 2.320 (2.4-2.6; 2 -.::ı

F (2.328-2.382 ) 2.364 (2.5-2.7) 2.6
-'0 -----._---------- - ---- ----o_-

Horoz T (2.786-2.810) 2k792 (2.8-3.4) 3.1
F (2.805-2.833) 2.822 (3.0-3.4) 3.2

-- ---_._---- --
Hindi (erkek) T (:>.974-6.012) 5.982 (6.1-6.4) 6.2

F (6.020-6.092) 6.055 (6.2-6.5) 6.3
--- -- --- -._---------- _.
Hindi (dişi) T(5 .985-6.032) 6.010 (5.9-6.4) 6.2

F (5.974-6.018) 5.986 (5.8-5.2) 6.0

Intumescentia lumbosacralis: Son costa'nın caudal hizasından
başlıyarak geriye doğru uzamış olup en geniş kısmı her iki türde de
uzunluğunun ortasına rastlayan bölgedir. (Tablo: 4)

Tavuk, horoz ve hindide intumescentİa lumbosacra1İs üzerinde,
genellikle baklava biçiminde bir çukurluk bulunmaktadır. 'Rhomboid
sinus' olarak isimlendirilen (Şek: 3 A-B) bu oluşuma ait ortalama ölçü-
ler tablo: 5 de o gösterilmiştir.

Sulcus medianus dorsalis her iki türde de özellikle intumescen-
tia'larda belirginleşmektedir.

Intumescentia cervİcalis'de sulcus medianus dorsalis'in derinlik
ortalaması tavukta O.2mm, horozda O.3rnm, erkek ve dişi hindide
OAmm; intumescentia lumbosacralis'de aynı sulcus'un derinlik orta-
laması ise tavukta O.6mm, horozda O.8mm, erkek hindide 1.1mm,
dişi hindide ı.Omm dir.

Medulla spinalis'den çıkan sinirlerin çıkış noktası arasındaki
uzaklık ise her iki türde de bölgelere göre ortalama olarak tablo: 6 da
gösterilmiştir.

Tablo: 6 dan da anlaşılacağı gibi tavuk, horoz ve hindide cer-
vical bölgeden çıkan spinal sİnirler arasındaki uzaklık 7-8. sinir hiza-
sına kadar giderek artmakta, bu kısımda en yüksek noktaya vardık-
tan sonra bölgenin sonuna doğru yine giderek azalmaktadır.

Meninges spinalis: Hindi'de, tavuk ve horoz'dakine or.anla biraz
daha kalın bir yapıda olup özellikle bu kalınlık her iki türde de
intumescentia'lar bölgesinde daha da artmaktadır. Bu zarlara ait
ölçüleri n ortalaması tablo: 7 de belirtilmiştir.



Tablo: 4

fIayvanın tür ve Intumescentia cervicalis' En geniş yerde eni Intumcscentia luınbosac- En geniş yerde eni

cinsiyeti in uz. ort. (cm) ort. (cm) ralis'in uz. ort. (cm) ort. (cm)
._-- ------._---- -----_._~._-- --------. -- ----

Tavuk T (2.9-3.2)3.1 (0.3-0.4)0.4 (2.9-3.4)3.2 (0.5-0.6)0.6
F (2.8-3.0)2.9 (0.3-0.5)0.4 (3.1-3.3)3.2 (0.6-0.7)0.7

-- _ ..-------- ----------- __ O __ • ..__ ._-------- ._--"---
Horoz T (3.0-3.2)3.1 (0.4-0.5)0.5 (3.2-3.5)3.4 (0.7-0.8)0.8

F (3.1-3.3)3.2 (0.4-0.6)0.5 (3.2-3.4)3.3 (0.7-0.8)0.7
-----_.---- - ----- ----- - ---- -----_._._---- --
Hindi (erkek) T (3.4-3.7)3.6 (0.6-0.7)0.rı (3.6-3.8)3.7 (O.8-0. 9)0.8

F (3.5-3.7)3.6 (O.6-0. 8)0.7 (3.7-3.8)3.8 (0.7-1 .0)0.9
---"--- -- - - - -". -- -- _.-. --.....-- --_._-_.---- .._.----
fIindi (dişi) T (3.5-3.6)3.5 (0.6-0.7)0.7 (3.6-3.7)3.6 (0'.8-1.0)0.9

F (3.4-3.7)3.6 (0.7-0.8)0.8 (3.7-3.8)3.7 (0.8-0.9)0.9

Tablo: 5

fIayvanm tür Rhomboid sinus'un Rhomboid sinus'un
ve cinsiyeti uzunluk ort. (cm) genişlik ort. (cm)

Tavuk T (1.8-2.1) 1.9 (0.1-0.2) 0.2
F \1.9-:".~, 2.0 \0.2 ..0.3) 0.3

--- ----------- - ----------
fIoroz T (2.0-2.2) 2.1 (0.3-0.4) 0.3

F (2.1-2.3) 2.2 (0.2-0.3) 0.3
_._--- -,,--- -- _ .._.-
fIindi (erkek) T (3.4-3.6) 3.:ı (0.4-0.5) 0.5

F (3.3-3.5) 3.4 (0.3-0.4) 0.4
--_._---- ------_._- --- -- --_.-_._.- ---
fIindi (dişi) T ı3.5-3 .6) 3.6 (0.3-0.4) 0.4

F (3.4-3.6) 3.5 (0.4-0.5) 0.5



Tablo: 6

i
Hayvanın

Cervical bölgeden çıkan spina] sinİrlcr arasındaki uzaklık ort. (cm) Thoracal bölgeden çıkantür ve
spinal sinirler arasındakicinsiyeti
uzaklık ort, (cm)

1-.2. 2-3. 3-7. 7-8. 8. den Ön kısmından Arka kısımdansinİrlcr sinirler sİnİrler sinİrler sonra çıkan çıkanarası arası arası arası sİnirler sinİrler sinİrler
arası arası arası--------- -- -------- - -------_.-.- -------- .. -_.- - - ------._- ------ ..- -- -- ,. - ----- .- .._-- -----_. ----Tavuk (1.2-1.3) (0.9-1. i) (1.6-1.5) (2.0-2.2) (1.4-1.7) (0.8-1. i) (0.6-0.7)1.3 1.0 1.7 2. i 1.6 1.0 0.7 i--_ ..'--.'-- ----_ ..._---- ----------- ----_ .._--_. -- --'"------ _. _.- ----,.-

-- --_.- -,- _._-- ____ o

Horoz (1.4-1.6) (1.1-1.2) (1.8.-2.0) (2.3-2.6) (1.7-2.0) (i. ]-1 .3) (0.8-0.9) i1.5 1.2 1.9 2.5 1.8 1.2 0.9-'------- -_.- _._----- ----_._- ------ -----._-- -- _._--.- --- ------------- ----_._--Hindi (erkek; (1.8-2. I) (1.5-1.6) (2.2-2.3) (2.8-3.3) (2.1-2.4) (1.5-1.6) (1.2-1.4)1.9 1.6 2.3 3.0 2.3 1.6 1.3__ o _________ ------ _ .. __ ._----- - .._---- ---_._-- -- -----'.--- --------- - ------ --"---

i
Hindi (dişi) (1.8-1.9) (1.6-] .9) (2.1-2.4) (2.8-3. I) (2.3-2.4) (I .fı-I .8) (1.1-1.2)1.8 1.7 2.2 2.9 2.4 1.7 1.2



Tablo: 7

Hayvanın
Duramaler spinalis'in kalınlık ortalaması (mm) Arachnoidea srinalis'in kalınlık orıalaması (mm)

tür ve Pars lnlumeseenıia Pars Pars lumbo- 1nlumeseenıia Pars lntumeseentia Pars Pars lntumcsccntia
cinsiyeti eervicalis eervicalis thoracıca saeralis lumbosac,'a!is cervicalis ccrvicalis thoracica lumbosacralis ium bosacralis
---- ------- -----_.- --_.--- ------ _. -_.--_._-- _ ..---- .._- ---------- -,.-----_. --_._--- -------
Tavuk (0.9-0. i i) (O. ıs-O. 17) (0.05-0.07) (0.07-0.08) (0.14-0.16) (0.02-0.03) (0.02-0.03) (0.02-0.03) (0.02-0.03) (0.04-0.05)

O. LO 0.16 0.06 0.08 O. ı.~ 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04
---- ------_.- --,~---_.- --- ---- _._. -- - .",._---- "- - '---" - --- .-._---- ---------- --------
Horoz (O. 11-0.12) (0.17-0.18) (0.07-0.0B) (0.08--0.09) (0.16-0.17) (0.02-0.03) (0.04-0.05) (0.02-0.03) (0.03-0.04) (0.05-0.07)

0.12 0.18 0.08 0.09 0.16 0.03 0.05 0.02 0.04 0.06
---"-"._- -_._-- _._-- ------- --_._---- --_._ ..- ._-". -- ._-- ------- ----,--- ._._.- .- -"--- ---------_.
Hindi (0.13-.0.15) (0.19-0.21) (O.OB-O.09) (O. ıo-o. i i) (0.18-0.20) (0.04-0.05) 0.05-0.06) (0.03--0.04) (0.03-0.04) (0.06-0.08)
(erkek) 0.14 0.20 0.09 O. i1 0.19 0.05 0.06 0.03 O.O.} 0.07

_ .._--_._- - -_._---- ----_._- --------- -_ .._-- ------- ---- ----_. ---_ .._--"- ."_.,---- ---
Hindi (0.12-0.11) (0.IB-0.20) (O.OB-O.IO) (0.09-0.10) (0.18--0.19) (0.03-0.04) (0.04-0.05) (0.02-0.03) (0.02-0.03) (0.06--0.08)
(dişi) J 0.13 0.19 0.09 0.]0 0_ 18 0.04 0.0:) 0.02 0.03 0.07
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Tartışma

Kanatlılarda (2,3) medulla spinalis'i cauda equinae yapmadan
iplik şeklinde sivrilerek filum terminale'yi oluşturduğunu belirtmek-
tedir. Bizim tavuk, horoz ve hindideki bulgularımız da yukardaki
görüşe uymaktadır.

Intumescentia lumbosacralis üzerinde (3), funiculus dorsalis'lerin
birbirinden ayrıldıkları yer arasında, fissura longitudinalis dorsalis'
in (sulcus medianus dorsalis) içinde yumurta biçiminde bir bel çıkın-
tısı bulunduğunu bildirmektedir. Biz araştırmamızda her iki türde
de böyle bir oluşumu göremedik.

Intumescentia cervicalis'in (6), tavukta 14-15. cervical omur ile
ı. thoracal omur arasında yer aldığını belirtmektedir. Biz araştırma-
mızda tavuk ve horozda bu oluşumun 14. cervical ile 2. thoracalomur,
hindide ise 14. cervical ile 3. thoracal omur arasında bulunduğunu
saptadık.

Kanatlılarda (5), mtumescentia lumbosacralis'de medulla spi-
nalis'in iki dorsal yarımılateral'e çekilerek baklava şeklinde bir çukur-
luk 'rhomboid sinus'u oluşturduğunu yazmakta, bu oluşumun (5,6)
uzunluğunu ortalama l2mm, genişliğini 4mm olarak bildirmektedir.

Biz çalışmamızda her iki tür hayvanda da medulla spinalis'in
intumescentia lumbosacraıis'i üzerinde rhomboid sinus'u gördük. Bu
oluşumun ortalama olarak tavukta uzunluğunu T (1.9 cm), geniş-
liğini (0.2cm), horozda uzunluğunu T (2.1 cm), genişliğini (0.3cm),
erkek hindide uzunluğunu T (3.5cm), genişliğini (0.5 cm), dişi hindide
uzunluğunu T (3.6 cm), genişliğini (0.4 cm) olarak saptadık.

Evcil tavukta medulla spinalis'in ortalama uzunluğunu (5) 35 cm,
(6) 34. 3 cm, ağırlığını ise (5) 2.60 gr. olarak bildirmektcdir.

Biz araştırmamızda medulla spinalis'in uzunluğunu ortalama
tavukta T (37. 4cm), horozda T (40.3cm), erkek hindide T (54.6cm),
dişi hindide T (53.6 cm); ağırlığını ise tavukta T (2.320gr), horozda
T (2.792 gr), erkek hindide T (5.982 gr), dişi hindide T (6.010gr)
olarak belirledik.

Medulla spinalis'in (7) transversal kesit yüzünün en geniş olduğu
yeri intumescentia lumbosacralis olarak belirtmektedir.

Biz de her iki türdeki bulgularımızIa bu görüşe katılıyoruz.
Tavukta (6) medulla spina1İs'in transversal çapı ortalamasını

başm hemen gerisinde 3-4 mm, intumescentia cervicalis'de 5 mm,
intumescentia lumbosacralis'de ise (5,6) 7 mm olarak bildirmektedir.
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Yaptığımız çalışmada biz, medulla spinalis'in genişliğini 1. cervi-
cal omur hizasında ortalama tavukta T (3.6mm), horazda T (3.Smm),
erkek hindide T (4.2mm), dişi hindide T (4.4mm); intumescentia
cervicalis'de tavukta T (S.6mm), hozozda T (S.Smm), erkek hindide
T (6.6.mm), dişi hindi'de T (6.3mm); intumescentia lumbosacralis'dc
ise tavukta T (6.Smm), horozda T (6.7mm), erkek hindide T (7.6mm),
dişi hindide T (7.4mm) olarak bulduk.

Medulla spinalis'in cervical kısmının uzunluğunu (S) tavukta
ortalama olarak iS cm, (6) IS.Scm; thoracal kısmının uzunluğunu
(S) 6 cm, (6) 6.lcm; lumbosacral kısmının uzunluğunu (S) 6 cm,
(6) 6.2 cm; caudal kısmının uzunluğunu (S) 4cm, (6) 3.6 cm; pygostyl
içindeki son kısmının uzunluğunu da (S) i cm kadar olarak belirt-
miştir.

Araştırmamızda biz, medulla spinalis'in cervical kısmının uzun-
luğunu ortalama olarak tavukta T (1S.4 cm), horazda T (19.7cm),
erkek hindide T (27.4 cm) dişi hindide T (27.1cm); thoracal kısmının
uzunluğunu tavukta T (6.6cm), horazda T(7.0cm), erkek hindide
T (S.Scm), dişi hindide T (S.6cm); lumbosacral kısmının uzunluğunu
tavukta T (6.9cm), horazda T (7.4cm), erkekhindide T (9.6cm). dişi
hindide T (9.3cm); caudal kısmının uzunluğunu tavukta T (4.3cm),
horazda T (4.7cm), erkek hindide T (7.lcm), dişi hindide T (7.0cm);
pygostyl içindeki kısmının uzunluğu ise tavukta T (L2cm), horazda
T (LScm), erkek hindide T (1.7cm), dişi hindide T (L6cm) olarak
saptadık.

Kanatlılarda (S) medulla spinalis'den çıkan I. ve 2. ccrvical sinir-
ler arasında S mm lik bir uzaklık bulunduğu halde bu uzaklığın aynı
bölgedeki diğer sinirler arasında 1O-ISmm ye kadar çıktığını, thoracal
bölgede ise, bu bölgenin cranial kısmından çıkan sinirler arasında
ortalama lOmm lik bir uzaklık bulunmasına karşın aynı bölgenin cau-
dal kısmından çıkan sinirler arasında bu u7.aklığın 6 mm ye kadar
düştüğünü bildirmektcdir.

Araştırmamızda biz medulla spinalis'in cervical bölgesinden çıkan
1. ve 2. sinirler arasında ortalama tavukta 1.3cm, horozda I.Scm erkek
hindide L.9cm, dişi hi ndi de LScm; 2. ve 3. sinirler arasında tavukta
1cm, horazda 1.2cm, erkek hindide 1.6cm, dişi hindide 1.7cm; 3. ve
7. sinirler arasında tavukta 1.7cm, horazda 1.9cm, erkek hindide 2.3
cm, dişi hindi de 2.2c111; 7. ve S. sinirler arasında tavukta 2.1 cm,
horazda 2.Scm, erkek hindide 3.0cm, dişi hindide 2.9cm; 8. sinirden
sonra cervical bölgenin sonuna kadar çıkan sinirler arasında tavukta
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i.6cm, horazda 1.8em, erkek hindide 2.3em, dişi hindide 2.4cm uzak-
lık bulunduğunu belirledik.

Thoracal bölgenin cranial kısmından çıkan sinirler arasındaki
uzaklık ortalaması, tavukta 1cm, horazda i .2em, erkek hindide L.6cm,
dişi hindide 1.7cm olduğu halde aynı bölgenin eaudal kısmından çıkan
sinirler arasındaki uzaklık ortalaması ise tavukta 0.7cm, horazda
0.9cm, erkek hindide i.3em, dişi hindide 1.2em olarak bulunmuştur.
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Şekil: i Horoz (A) ve erkek Iıindinin (B) medulla spınalis'inin canalis vertehralis i~:indcki
genci görünümü

Fig: 1 The spinal cord of cock (A) and male turkey (B) in situ, general view.
a. b) MeduUn spinalis
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Şekil: 2 Horoz (A) ve erkek hindicle (ll) medulla spinalis'in dışatıya çıkarılmış durumda
görünümü

Fig: 2 After removal of the spinal eord in eoek (A) and malc turkey (B) is shown
a-b) i ntumeseeııtıa eervicalis, c-d) Intumescentia lumbosaeralis
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Şekil 3 A
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Şekil 3 B

Şekil: 3 Horozda (A) ve erkek hindide (BJ rhomboid sinus'un gencl görünümü
Fig: 3 The rhornboid sinus in cock (A) and male turkey (B), general view. a-b) Rhomboid-

sinus, c-d) Sulsuc rnedianus dorsalis
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