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Vergleichende ınakro-anatomische Untersuchungen über
die Gl. thyıreoidea und Gl. parathyreadea beirrı einheimisc-
hen Huhn (mannlich und weiblich)~ (Gallus domesticus) und
einheimischen Truthahn (mamılieh und weiblich ), (Mele-
agris gallopavo)

Zusamm~nfassung: Bei den makro-anatomisehen Untersuchu_ngen
der Gl. thyreoidea und Gl. paratlryreoidea von 40 zweijiihrigen Tieren (je
Art ıo Tiere), die aus der Umgebung von Anakara stammen, wurden Jolgende
Befunde festgestellt :

1- Die Gl. thyreoidea und Gl. pamthyreoidea der beiden Gefliigelrassen
befinden sieh in dem von der a. sııbelal'ia und dcr a. earatis eommunis gebildeten
Winkel, wiihrend die latemle Begrenzug der Gl. tlryreoidea eng an der v. ju-
gularis liegt.

2- Die Gl. thyreoidea der beiden Reissen stellt ein bmwnotes, mehr ovoi-
des, selten spindelfiirmiges Organ dar.

3- Das durchsehnittlic/ze Gewicht der rechten und linken Gl. tlıyreoidea
betragt beim Huhn ıo8 (~) - 155 (S) mgr., bıim Ha/zn ıog (~) - 78
(S) mgr., beim weiblichen Truthahn g6 (~) - 88 (S) mgr., beim miinnliehen
Trutha/zn 135 (~) - 82 (S) mgr.
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4- Am kaudalen Ende der Gl. tlzyreoidea liegt die daran befestie,f!,teGl.
paratlzyreoidea, die einen kranialen, griisseren und einen kaudalen, kleineren'
Lobus hat. Beide Lobi sind miteinanderfest verbunden. Ihre Farbe ist wesentlich
heller, milchkaffeefarbig, als die der Gl. tlzyreoidea.

Özet: Anakara yiiresinden canlı olarak sağlanan ortalama iki yaşındaki
tavuk, horoz, erkek ve dişi hindinin herbirinden i o ar adet olmak üzere toplam
40 adet adı geçen kanatlı hayvanın gl. thyreoidea ve gl. parathyreoidea'sı karşı-
laştırmalı makro-anatomik ve subgros olarak incelenmiş ve çeşitli ölçüleri ile
birlikte aşağıda belirtilen başlıca özellikleri saptanmıştır.

i - Gl. thyreoidea ve gl. parathyreoidea her iki kanatlı türünde de a.
subclavia ile a. carotis communis'in oluşturduğu damar açısı içersinde yer al-
mış olup lateral kenan blijlunca v. jugularis' e sıkıca yapışmıştır.

2- Gl. tlzyreoidea'nın ren,l!,i her iki türde de kahverengi kırmızı, şekli
ise çok kere Ol;al bazen iğ biçiminde bulunmuştur.

3- Gl. tlzyreoidea'nın ağırlığı dexter ve sinister olarak ortalama tavukta
108 (~) - 155 (S) mgr., horozda lOg (~) - 78 (S) mgr., dişi hindide
g6 (~) - 88 (S) mgr., erkek hindide 135 (~) - 82 (S) mgr. olarak göZ-
lenmiçtir.

4- Gl. parathyreoidea, gl. tlzyreoidea'nın caudal kutbunda bu bölgeye ve
ayrıca birbirlerine sıkıca yapışık, düzgün olmayan küre şeklinde iki lob' dan
oluşmuş olup bu lob' lardan eranial olanı caudal olanına oranla daha büyük ve
renkleri de gl. thyreoidea'nınkinden fark edilecek derecede daha açık ve sütlü
kahve olara~ saptanmıştır.

Giriş

Yurdumuzda ve tüm dünyada son yıllarda yetiştirilmesinde ve
hayvansal protein kaynağı olarak tüketilmesinde büyük artışı görü-
len bu iki tür kanatlı hayvanın bu güne kadar birçok organları kür-
sümüzde karşılaştırmalı olarak incelenmişti.

Özellikle yumurta bakımından verimi yüksek olan tavuk ırkları
üzerinde yapılan yeni çalışmalarda gl. thyreoidea'da meydana gelen
hypcrtrophy'nin verim düşüklüğüne yol açtığı görüşü ağırlık kazan-
maktadır. Yetiştiricilikteki bu önemini göz önüne alarak biz de gerek
gl. thyreoidea ve gerekse gl. parathyreoidea'nın bu iki tür kanatlı
hayvandaki anatomik yapısı üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma yap-
mayı uygun gördük.
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Kanatlılarda hem gl. thyreoidea ve hem de gl. parathyreoidea
var olup bulundukları yer bazen oldukça değişiktir (ı). Kuşlarda gl.
thyreoidea furcula tarafından sarılan göğüs giridinin hemen arkasında
(3), boynun kökünde trachca ve esophagus'un iki yanında (5), v.
jugularİs İle a. caratis communis'in temas ettikleri yerde ve a. verteb-
ralis'İn çıkışı yakınında a. caratis communis'in ventral yüzü üzerinde
(2,4), tavukta syrinx yakınında yer almıştır (1,4, 7).

Çift olan gl. thyreoidea kanatlılarda elips (2), tavukta oval
(3, 4, 5), bazen yassı oval yahut yuvarlak (I, 4) biçimde olup rengi
kahverengi kırmızı (3), pembf'msi kırmızı (1,2,4.) veya koyu kırmızı-
dır (5). Tavukta gl. thyreoidea'nın uzunluğu 7-12 mm, genişliği
5-7 mm, kalınlığı 2-3 mm (3), ağırlığı ise ortalama 208 mgr (7), ile
200-210 mgr (I), yahut 20-310 mgr (4) arasındadır.

Gl. parathyreoidea İse kanatlılarda intrathoracal olarak her iki
tarafta, gl. thyreoidea'nın hemen caudal'İnde iki adet bez halinde
(I, 2, 4, 7), tavukta her iki tarafta üç adet bez halinde bulunmakta
olup bu bezler gl. thyreoidea'nın caudal kutbundan ayrılmayacak
şekilde yanyana yer almışlardır (3). Genellikle iki bezin büyük olanı
gl. thyreoidea'nın caudal kutbu ile temasta olup bazı durumlarda gl.
parathyreoidea, thymus dokusunun içinde bu bezin caudal lobuna
gömülmüş olara,k da bulunur (2). Düzgün olmayan bir küre şeklinde
olan gl. parathyreoidea'nın rengi sarımsı kahve ile kahve rengi kır-
mızı arasında değişir. Bu bezin tavukta uzunluğu ı-3 mm, genişliği
1-2 mm, kalınlığı ise 0.8- i mm arasındadır (3).

Materyal ve Metot

Yerli tavuk, horoz ile erkek ve dişi hindinin gl. thyreoidea ve
gl. parathyreoidea'sı üzerinde yapılan bu makro-anatomik ve subgros
araştırma için Ankara yöresinden herbirinden io adet olmak üzere
toplam 40 adet ergin hayvan canlı olarak satın alındı. Ayrıca daha
önce başka çalışmalarımızda kullandığımız aynı tür hayvanların % lO

formaldehyde solusyonu verilmiş kadavralarından da yararlanıldı.

Canlı olarak satın alınan hayvanların araştırmaya hazırlanması
ve gerekli ölçülerinin saptanmasına ait bilgiler ile bu çalışmada kul-
lanılan araç ve gereçler (6) da belirtilmişti.

Çalışmamızda materyalin yarısı taze (T), yarısı ise % i o luk
formaldehyde solusyonu ile (F) tesbit edilerek incelendi.
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Kullanılan materyalc ai t bazı ölçülerin ortalaması tablo: i de
gösterilmiştir.

Tablo i.

Hay. tür ve Ağırlık ort. Göv. yük. ort. Gövde uz. ort. Yaş ort. Akıtılan kan ort.
cinsiyeti (kgr) (cm) (cm) (yıl) (cc)

__ o

Tavuk 1.464-1.587 23.6-28.4 23.2-25.6 2 21.6-27.5
1.483 25.3 24.5 24.3

-------- --------
Horoz 1.456-2.270 27.8-33.2 27.4-29.4 2 22.6-33.4-

[.905 29.6 28.5 25.7
----_. ___ o --------
Hindi 4. i [5-5.84.s 38.5-47.4- 34.6-41 .4 2 62.4-96'5
(dişi) 4.545 42.3 37.7 82.4
----- -------
Hindi 3.362-4.120 37.3-45.8 31.8-36.6 2 67.6-[05 5
(erkek) 3.682 40.6 34.5 91.7

Bulgular
Gl. thyreoidea: (Resim: 1-2~3) Her iki türde de iki tarafın a.

subclavia ile a. carotis communis'inin oluşturduğu damar açısı içinde
yer almış olup aynı zamanda lateral kenan boyunca v. jugularis'e
bağ dokusu ile sıkı.ca yapışmış, çok kere oval bazen iğ biçiminde
bir bezdir. Gl. thyreoidea'nın cranial ucu esophagus'un ingluvics'dcn
çıktığı yer hizasından başlamakta, caudal ucu ise syrinx'in başlangıcı
hizasına kadar uzanmaktadır. Rengi ise her iki türde de kahverengi
kırmızıdır.

Tablo 2.

Hayvanın Gl thyreoidea

tür ve Uzunluğu(mm) Genişliği (mm) Kalınlığı (mm) Ağırlığı (mgr)cinsiyeti
f':" S £::, S f':" S f':" S

----- --- --- --- ---- --- --- --- ---
Tavuk 6.8-7.0 7.1-8.4 3.5-4.0 4.0-4.9 1.9-2.0 [.8-2. i 95-112 122-175

6.9 8.2 3.6 4.5 2.0 2.0 108 155
--- --- _ .•_- --- --- ___ o --- -_.- ---

Horoz 7.6-8.0 7.8-8. i 4.4-5.0 4.0-4.5 2.0-2.2 1.8-2.2 105-114.50-98
7.8 7.9 4.8 4.3 2. i 2.0 109 78---_._- --- _0_- --- --- ._-- _._- ---- ---

Hindi(dişi) 8.j-IO.1 8.1-9.6 4.1-5.2 4.8-5'3 3.6-4.2 2.8--3.785-1 [O 70-95
9.2 8.8 4.7 5.0 3.8 3. i g6 88
--- --- --- --- --- --- ---

Hindi(erkek) 8.5-9.1 8.6-9.2 4.0-4.5 3.5-4.0 3.1-3.8 2.8-3.5 110-162 78-95
8.8 8.9 4.2 3.8 3.5 3. i 135 82
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Topoğrafik olarak bu bez os coracoideus'un uzunluğu ortasının
dorsa1'inde bulunmaktadır.

Gl. thyreoidca'ya ait (F) bazı ölçülerin ortalaması tablo: 2 de
gösterilmiştir.

Gl. parathyreoidea: (Resim: 1-2-3) Her iki tür hayvanda. da
gl. thyreoidea'nın caudal kutbunda, bu bölgeye sıkıca yapışmış olarak
yer almış, öndeki daha büyük arkadaki daha küçük olmak üzere bir-
birine bağlı ve düzgün olmayan küre şeklinde iki Iab' dan oluşmuş
bir bezdir. Rengi gl. thyreoidea'dan fark edilecek. biçimde daha açık
olup sütlü kahvedir.

Gl. parathyreoidea'nın dcxter ve sinister'de bulunan ve büyük
olan öndeki lobuna ait ortalama ölçüleri şöyledir:

tavukta uzunluğu 1.8 mm, genişliği 1.4 mm, kalınlığı 1.0 mm;
horozda uzunluğu 1.9 mm, genişliği 1.6 mm, kalınlığı 1.2 mm;

hindide (dişi) uzunluğu 2.1 mm, geni~liği 2.5 mm, kalınlığı 1.7 mm;
hindide (erkek) uzunluğu 2.0 mm, genişliği 2.6 mm, kalınlığı 1.9 mm.

. Aynı bezin dexter ve sinister'de yer almış olan gerideki küçük
lobunun ortalama ölçüleri ise aşağıda belirtildiği gibidir: Tavukta
uzunluğu i. i mm, genişliği 0.9 mm, kalınlığı 1.0 mm; horazda uzun-
luğu 1.0 mm, genişliği 0.8 mm, kalınlığı 1.0 mm; hindide (dişi) uzun-
luğu 1.2 mm, genişliği 1.1 mm, kalınlığı 1.2 mm; hindide (erkek)
uzunluğu I. i mm, genişliği 1.0 mm, kalınlığı i. i mm.

Gl. parathyreoidea'nın her iki Jobunun birlikte alınan bazı öl-
çülerinin (F) ortalaması tablo: 3 de gösterilmiştir.

Tablo 3.

Hayvanın
Gl parathyreoidea (her iki lobunun birlikte alınan ölçüleri)

tür ve. Uzunluğu (ının) Genişliği (mm) Kalınlığı (mm) Ağırlığı (mgr)
cinsiyeti;

6 S 6 S 6 S 6 S
----- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tavuk 2.7-3.1 2.8-3.2 1.4-1•8 1. 5-1. 7 0.8-1.2 1.0-1.2 15-22 20-25

2.9 3.0 1.6 1.6 i.-0 1.1 i7 22
----- --- --- --- ---- --- --- --- ---
Horoz 2.8-3.2 2.8-3.2 1.5-1.8 1.5-1.7 0.9-1.4 1.0-1.3 18-24 20-26

2.9 3.0 1.7 1.6 1.2 1.2 21 23
----- --- ---- --- --- --- -- --- ---
Hindi (dişi) 3.0-3.5 2.9-3.3 2.3--2.72.2-2.8 1.4-1.8 1.8-2.0 35-50 45-55

3.3 3.2 2.5 --2.6 1.6 1.9 44 49
----- --- --- --- -- --- --- --- ---

Hindi(erkek) 2.8-3.3 2.9-3.2 2.4-2.8 2.3-3.0 1.6-2.0 1.8-2.1 38-54 40-50
3.1 3.0 2.6 2.7 1.8 2.0 51 45
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i

Gl. thyreoidea'nın kanatlılarda median çizginin sağ ve solunda
birer adet olmak üzere toplam bir çift bez olarak bulunduğunu bil-
diren (I, 2, 3, 4, 5, 7) nin görüşlerine biz de gözlemlerimizle aynen
katılıyoruz.

Gl. thyreoidea'riın tavukta syrinx civarında a. vertebralis'in a.
carotis communis'den çıktığı yer yakınında (I, ,2, 4, 7), her iki a.
carotis communis'in yanında (4., 7), ve bu damar ilc v. jugularis'in
temas ettikleri yerde a. carotis communis'in ventral yüzü üzerinde
yer aldığını (2), ayrıca kuşlarda bu bezin (3) a. subclavia ve a. ca-
rotis communis tarafindan oluşturulan damar açısı içersinde, furcula
ilc kuşatılan göğüs giridinin hemen arkasında bulunduğunu bu ne-
denle v. jugularis, n. vagus ve sağda olanının esophagus ile sıkı iliş-
kide bulunduğunu belirtmektedir.

Gl. thyreoidea'yı \5) ise, boynun kökünde, trachea ve esopha-
gus'un iki yanına yerleşmiş, a. brachialis'in kökünün tam önünde a.
carotis communis'e bitişik olarak yer aldığını bildirmektedir.

Araştırmamızda gl. thyreoidea'nın her iki tür kanatlıda (3) ün
de belirttiği gibi a. subclavia ile a. carotis communis'in oluşturduğu
damar açısı içersinde yer aldığını aynı zamanda lateral kenan bo-
yunca v. jugularis'e bağ dokusu ilc sıkıca yapışmış olduğunu saptadık.
Bulgularımızda her iki tarafta bu bezin cranial ucunun esophagus'un
ingluvies'den çıktığı yer hizasından başladığını, caudal ucunun ise
syrinx'in başlangıcı hizasına kadar uzandığını gördük. Topoğrafik
olarak ise. gl. thyreoidea'nın os coracoideus'un uzunluğu ortasının
hemcn dorsal'inde yer aldığını saptadık.

Gl. thyreoidea'yı (I, 4,7) gül kırmızısı renginde yassı oval, (I)
yuvarlak, (2) elips şeklinde, kırmızı yahut pembemsi renkte, (3) kah-
verengi kırmızı ve oval biçimde, veya (5) koyu kırmızı renkte bir or-
gan olarak bildirmEktcdir.

Bulgularımızda bi z bu bezi her iki türde de (3) ün görüşüne
uygun olarak kahverengi kırmızı renkte, şeklinin de çok kere (ı, 4, 7)
nin de bildirdiği gibi oval, bazen de iğ biçiminde olduğunu saptadık.

Kanatlılarda gl. thyreoidea'nın ağırlığını (I) 200-210 mgr., (7)
ise 20-25° mgr. arasında ve ortalama olarak 208 mgr. olduğunu bil-
dirmektedir. Tavukta (4) bu bezin ağırlığının 20-310 mgr. arasında
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değiştiğini, (3) ise uzunluğunun 7-12 mm, genişliğinin 5-7 mm, ka-
lınlığının ise 2-3 mm olduğunu belirtmektedir.

Araştırmamızda biz 'bu bezin ağırlığını dextcr ve sinister olarak
ortalama tavukta 108-155 mgr., horozda 109-78 mgr., dişi hindide
96-88 mgr., erkek hindide 135-82 mgr., uzunluğunu ortalama ta-
vukta 6.9-8.2 mm., horozda 7.8-7'9 mm., dişi hindide 9.2-8.8 mm.,
erkek hindide 8.8-8.9 mm.; genişliğini ortalama tavukta 3.6-4.5 mm.,
horozda 4.8-4.3 mm., dişi hindide 4.7-5.0 mm., erkek hindide 4.2-3.8
mm olarak saptadık.

Gl. parathyreoidea kanatlılarda intrathoracal olarak gl. thyreo-
dea'nın hemen caudal'inde herbir tarafta iki adet (I, 2, 4, 7), (3) e
göre üç adet küçük bez halinde bulunur. Aynı araştırıcı (3), bu bezleri
3, 4, 5 epithel cisimcikleri olarak isimlendirerek bunların gl. thyreo-
idea'nın caudal kutbundan ayrılmayacak şekilde yapışık olduklarını
ve tavukta 5. nin çok kere gl. thyreoidea'nın içine gömülü olarak
bulunduğunu bildirmektedir. Bu iki bezden (2) önde bulunanın daha
büyük ve çokkere gl. thyreoidea'nın caudal kutbuna dayalı olduğunu
ayrıca bunların thymus'un caudal lobuna gömülmüş olarak da bu-
lunabileceğini bildirmektedir, (4) ise gl. parathyreoidea'nın gl. thyre-
oidea içersine gömülmüş durumuna çok az rastlandığını belirtmektedir.

Araştırmamızda biz de her iki tür kanatlıda gl. parathyreoidea'yı
(I, 2, 3, 4, 7) nin görüşüne uygun olarak gl. thyreoidea'nın caudal
kutbunda ve buraya sıkıca yapışmış olarak gördük. Ayrıca her bir
tarafta gl. parathyreoidea'nın cranial ve caudal olmak üzere birbirine
yapışık iki lob'dan oluştuğunu ve bunlardan cranial olanının caudal
olandan daha büyük olduğunu saptadık.

Gl. parathyreoidea'nın (I) çok küçük, (2) yuvarlak bir kitle ha-
linde, (3) ise muntazam olmayan küre şeklinde ve sarımsı kahverengi
ile kırmızı arasında değişen bir renkte olduğunu bildirmektedir.

Gl. parathyreoidea'nın ağırlığının (4) çok değişik olduğunu,
(3) ise tavukta uzunluğunun 1-3 mm, genişliğinin 1-2 mm, kalınlı-
ğının 0.8-1 mm arasında bulunduğunu belirtmektedir.

Yaptığımız araştırmada biz gl. parathyreoidea'nın her iki lobu-
nun birlikte uzunluk ortalamasını dexter ve sinister olarak sırası ile
tavuk ve horozda 2.9-3.0 mm, dişi hindide 3.3-3.2 mm, erkek hindide
3.1-3.0 mm; genişlik ortalamasını tavukta r.6 mm, horozda r.7-r.6
mm, dişi hindide 2'5-2.6 mm, erkek hindide 2.6-2.7 mm; kalınlık
ortalamasını tavukta 1.0-1. I mm, horozda 1.2 mm, dişi hindide I.
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6-1.9 mm, erkek hindide i .8-2.0 mm; ağırlık ortalamasını ise tavukta
17-22 mgr, horozda 21-23 mgr, dişi hindide 44-49 mgr, erkek hindide
51-45 mgr olarak bulduk. Aynca bu bezin rengini her iki tür kanatlıda
da gl. thyreoidea'nınkinden fark edilecek derecede daha açık ve sütlü
kahve renginde olduğunu saptadık.

Teşekkür

Yaptığımız bu çalışmada gl. thyreoidea ve gl. parathyreoidea'-
nın histolojik yönden de belirlenmesinde bize değerli yardımda bu-
lunan Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsü ile Patolojik Ana-
tomi Kürsüsü Dr. Asistan ve Asistanlanna teşekkür ederiz.
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Resim ı. Tavuk'da gl. tlıyreoidea ve gl. parathyreoidea'nın sağdan görünümü.
i) gl. thyreoidea, 2) gl. parathyreoidea, 3) V. jugularis, 4) a. brachiocephalica, S) a. subc-

lavia, 6). a. caroıis communis
Abb ı. Die gl. thyreoidea und gl. parathyreoidea des 1I1Ihnes. Reclıte Seitenansicht

Resim 2. Dişi hindi'de gl. thyreoidca ve gl. parathyreoidc'nın soldan görünümü.
ı)gl. thyreoidea, 2) gl. parathyreoidea, 3)V.juglılaris, 4)a. brachiocephalica, S) a. subclavia
Abb 2. Die gl. thyreoidea und gl. parathyreoidca des weiblichen Truthahns. Linke Seitc-

nansiclıt
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Resim 3. (A) Tavuk ve (B) dişi hindi'de gl. thyreoidea ve gl. parathyrcoidea'nın birlikte
görünümü.

A ve B i) Gl. thyreoidea, A ve B 2) Gl. parathyrcoidea
Abb 3. (A) Huhn, (B) \'\'eiblieher Truthahn

Die gl. thyreoidea und gl. parathyreoidea in Gesamtansieht
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