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PENGUENİN DİLİ YE ÖN SOLUNUM YOLLARıNıN (LARYNX CRANIALIS,
TRACHEA, SYRINX) ANATOMİK YE HISTOLOJIK

YAPıSı ÜZERıNDE BIR ÇALIŞMA

Metin Taşbaşı
Merih Hazıroğlu]

Ziya Özcan2

A study on anatomical and histological structures of tonguc and the upper respiratory
passages (Iarynx cranialis, trachea, syrin:x) in the pcnguin

Summary: 111 this study, the tongue aııd the upper respiratory
passages of tıvo penguins from Ankara Atatürk Farm Zoo ıvere inl'es-
tigated anatomically and histologica/ly by comparilig with domestic
poultry. The beloH' mentioned differences were fol/ııd.

ı. The tongue of the penguiıı is in the shape of an isoseeles tri-
angular si/uated kith the sharp-pointed end at the oral and the base
at the aharal. The dorsal part of the tongue is COl'eredeompletely ırith
eonica! papillae.

2. The rastral basibranchial hone doesn't take place on hyoid
bone of the penguin.

3. The larynx crania!is of the penguin is eoııstituted by a cricoid
eartilage and a pair of arytenoid cartilage.

4. Aıı ossified projectian takes plaee medianıyon the iıı/erior
face of the ossffied concave ventral lamina of the ericoid eartilage.

5. There is a corpus and a pair of prolongations of the arytenoid
eartilage.

6. The tyrold cartilage, epigloffis and voea/ eords don't take p/aee
all the /aryııx erania/is of the penguiıı.

1 Prof. Dr., A.Ü. Yet. Fak., Anatomj Bilimdalı, Ankcra.

2 Araş. Gör. Dr., A.Ü. Yet. Fak., Histoloji-Embriyoloji Bilimdalı, Ankara.
3 Araş. Gör., A. Ü. Yet. Fak., Anatomi Bilimdah. Ankara.
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7. A septum whiclı is constituted by a hyalin cartilage divides the
traehea of the penguin medianly into tıvOparts starting from the 10 tlı
traeheal ring till the hifurcation of the traehea.

8. The appearanee of the eartilagines tracheales are transversal
oval at the transI'ersal section in the penguin. This oeeurrence is same
at the each part of the traehea.

9. At the separation point of two principal bronehi the pessulus
could not form because of the eontinuation of the septum till the bifur-
cation of the traclıea in the penguin.

Özet: Bu çalzşmada Ankara Atatürk Orman ÇiftlW Hayvanat
Bahçesi'nden temin edilen iki adet ergin dişi penguenin dili ve ön solunum
yollarıııııı yapısı anatomik ve histolojik olarak incelenmiş ve evcil ka-
/1(/tll hayvanlarla mukayesesi yapılarak aşağıda belirtilen özellikleri
saptanJ1llştır.

i. PeIlguen dili, dar tabaııı aboral'de, sivri ucu oral'de yer almış
ikiz kenar üçgen görünümünde olup dO/'sal'i konik biçimde papillalar
ile tamamen kaplanmış durumdadır.

2. Penguen os hyoideum'unda rostral basibranehial kemik bulun-
mamaktadır.

3. Penguenin larynx eranialis'i, cartilago cricoidea ile çift olan
cartilago arytaenoidea'dan oluşmuştur.

4. Cartilago cricoidea'nııı iç bükey olan ventral laminası kemik-
leşmiş olup bunun iç yüzünde median olarak yine kemiksel yapıda bir
Çlkllltl yer alnllştır.

5. Cartilago arytaenoidea'nm bir eorpus'u ve iki çift uzantısı
vardır.

6. Penguen larynx cranialis'inde eartilago tyreoidea, epiglottis
ve labium vocale bulunmamaktadır.

7. Penguende traehea, önden itibaren 10. trachea halkasmdan
başlayarak bifureatio traehea'ya kadar devam eden hyalin kıkırdak
yapıs1/lda median bir septum vasıtası ile iki klSlna bölünmüştür.

8. Tüm uzunluğu boyunca traehea'yı oluşturan cartilagines trac-
heales'in transversal kesit yüzü penguende enine ovaldir.

9. Penguende traehea)ı iki ayrı kısma bölen septum'un bifur-
catio traehea'ya kadar devam etmesi sonucu iki bronehus principalis'in
ayrılma yerinde pessulus oluşamamıştır.
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Giriş

Güney yarıküresinde yaşayan ve büyük bir deniz kanatlısı olan
penguen'in (Gal dilinde pen-baş -- gwyn-beyaz; Latin dilinde
pinguis-şişman, yağlı) Antarktik kıta'sı çevresinde, Falkland ada-
larında ve Yeni Zelanda'da hayatını sürdüren oldukça değişik türleri
bulunmaktadır. Boyları ise türlerine göre üç ayak ile bir ayak (30.5
cm) arasında değişmektedir (16).

İngilizce'de ise pin-wing veya pinioned wing-tüylü kanat
gibi pek açık bir anlamı olmayan denizci terimleri ile de isimlendirilen
bu deniz kuşu istirahat zamanında tüm mp!atarsus'ları üzerine ba-
sarak dinlenir (5).

Genelde toplu olarak ve muntazam sıralar halinde yaşayan pen-
guin'lerin büyük olan türleri yumurtalarını daha çok kuluçka ke-
selerinde tuttukları halde bazı türleri onları korumak için deı inliği
60-90 cm arasında değişen çukurlar açarak orada saklarlar (22).

Gal1us domesticus'un erginlerinde cartilago cricoide?" uzunluğu
2 cm'nin biraz üzerinde ve genişliği erkeklerde 1.5 cm, dişi'de ise
bundan birkaç mm daha kısa olan bir oluğa benzer. Cartilago ary-
taenaidea rostral'e dönük sapı ile iki uçlu çatalı andırır (9).

Hindi'de yassı ve yüzük şeklinde olan cartilago cricaidea dor-
sal'de tamamlanmamıştır. Bu kıkırdak ventral kısımında kemikleşen
bir çıkıntıya sahiptir. Cervical vertebra'ların anterior ucunda ve me-
dian'da yer almış olan trachea ı20 adet hyalin kıkırdak halkasından
meydana gelmiş olup transversal kesitte görünüşü daire şeklindedir
ve bu şeklini tüm halkalarda korur. Syrinx son iki tracheal ve ilk
sekiz brochial kıkırdak halkasından oluşmuştur. Ancak son iki trac-
heal kıkırdak halka diğerlerinden daha geniş ve daha incedir. Bronc-
hus'lar da trachea gibi kıkırdak bir çatıya sahip olmalarına rağmen
bu kılurdaklar tam bir halka oluşturmazlar (3).

Labium vocalc kanatlılarda bulunmamaktadır (3, 7, ı3).
Tavuk ve horoz'da os hyoideum'un corpus'u bağ doku vasıtası

ile larynx'in ventral yüzüne ve ilk birkaç cartilago trachealis'e ya-
pışmıştır (3).

Dil kemiği kanatlıda kuvvetli biçimde içbükey olan paraglossal
(entoglossal) kemik ile basihyoideum tarafından oluşturulmuşToUr.
Paraglossal lusım median'da tek parça üçgen şeklinde dilin içine doğru
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uzanır. Her iki yanda cartilago arytaenoidea tarafından desteklenmiş
olan larynx cranialis'in uzunluğu horoz'da yaklaşık 1i mm, tavukta
8.5 mm kadardır. Larynx kıkırdakları cartilago cricoidea, cartilago
procricoidea ve çift olan cartilago arytaenoidea ile dört adettir. Horoz'-
da trachea'nın uzunluğu 17-18 cm, tavuk'ta ise 15.5-16.5 cm ara-
sındadır. Trachea halkalarının şekli, trachea'nın cranial 1 / 3 ünde
transversal oval, geri kalan bölgede vertical ovaldir. En caudal'deki
kısım ise circulardır. Syrinx'in dış görünümünde göze çarpan durum
lateral'e doğru daralışıdır. Dorso-ventral olarak yer almış olan pes-
sulus kıkudaktan oluşmuştur (7).

Hindi, tavuk ve ördek'de trachea halkalarının yapısı hyalin kı-
kırdaktır. iç içe girmiş durumda olan bu halkaların orta kısmı kalın,
kenarları ise incedir (6, LO, 14, 18). Kanatlılarda her trachea halka-
sının bir yarımının kenarları, komşu trachea halkasının altında iken
karşıt yarımının kenarları komşu halkaların üzerindedir (10, 1I).

Hyalin kıkırdak halkaları tarafından oluşturulan kanatlı trac-
hea'sının ventral bölümü ise kısmen kemikleşmiştir (10).

Kanatlı larynx cranialis'inde cpiglottis bulunmamaktadır (2, i I).

Kanatlılarda 90-120 adet hyalin kıkırdak halkasından meydana
gelmiş olan trachea'nın çapı her bölgede aynı değildir. Bifurcatio
trachea'da bulunan pessulus kemiksel bir yapıya sahiptir (i I).

Tavuk ve horoz'da 108-126 adet yüzük şeklinde kıkırdak tam
halkadan meydana gelmiş olan trachea'nın üst üste gelen halkala-
rının geniş kısmı ön ve arkadaki halkaların dar bölümünü kısmen
örtmüş olup son dört halkada üst üste gelme durumu bulunmamak-
tadır (l2).

Nickel ve arkadaşlarına (17) göre ise kümes hayvanlarında trac-
hca halkalarının sayısı boynun uzunluğuna bağlı olarak değişmekte
ve 100-130 adet arasında olmaktadır. Erkek ördek'de syrinx, iki
bronchus principalis'in ilk kısmı ile trachea arasında bu Ila tympani-
formis adı verilen bir genişleme yapmıştır. Os hyoideum kanatlılarda
tek parçalı bir corpus'dan (basihyoideum) oluşmuştur. Corpus'un
rostral ve aboral yönde iki çıkıntısı bulunur. Kaz ve ördek'de yassı
olan os hyoideum'un corpus'u tavuk'da mil şeklindedir.

Syrinx kanatlılarda trachea'nın uzun eksenine transversal yönde
ve bronchus 'ların birleşme bölgesinde yer almıştır (15).
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Ülkemizde doğal iklim şartlarında yaşayamayan ancak hayvanat
bahçelerinin yapayortamında hayatını sürdürebilen penguenler bize
her bakımdan oldukça ilginç gözüken bir kanatlı türüdür. Bu nedenle
yapılan bu araştırmada, Güney yarımküresinin bu büyük denİz kuşu-
nun dili ve ön solunum yollarının anatomik ve histolojik yapısının
incelenerek elde edilen sonuçların evcil kanatlı hayvanlarınki ile
karşılaştırılması ve olabilecek benzerlik ve ayrımların saptanması
amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot

Bu çalışma materyalini, 1984 ve 1985 yıııarında Ankara Atatürk
Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi'nden temin edilen iki adet ergin
dişi penguin oluşturdu. Bunların gerekli anatomik oluşumları alı-
narak makro-anatomik, stereomikroskopik ve histolojik çalışmaya
hazırlanmak üzere % 1O'luk formaldehyde solusyonu içinde tesbit
edildi. Makro-anatomik ve subgros olarak yapılan çalışmada her
zaman kullanılan araç ve gereçlerin yanında stereo mikroskop, k0mpas
ve büyüteçten de yararlanıldı. Histolojik olarak yapılan çalışmada
ise daha önce tesbit edilmiş doku parçaları normal doku prosedürün-
den geçirilerek paraplastta bloklandı. Bu bloklardan alınan 8 mikron
kalınlığındaki kesitler değişik amaçlar için [genel bakı için Cross-
mon'un üçlü boyama yöntemi (4), müköz bezler için Alcian blau,
kemik doku için Schmorl boyama yöntemi ve elastik iplikler için
Orcein-Giemsa boyama yöntemi (20)] boyandı. Boyanan bu pre-
paratlar incelendi ve Zeiss Photo-Mikroskop III ile fotoğrafları
çekildi.

Bulgular

Lingua (ŞekilI, ll, 12, 13): Dar tabanı aboral'de sivri ucu oral'de
yer almış ikiz kenar üçgen görünümünde olan ve her tarafı kutan mu-
koza ile örtülü bulunan penguin dilinin dorsal'i, yönleri geriye dönük
konik biçimdeki papilla'larla tamamen kaplanmış durumdadır. Kutan
mukoza'nın lamina epitelialis'inde kuvvetli bir keratinize katman
yer almıştır. Mukoza'nın lamina propria'sı, bol miktarda kollagen
iplik ve damar içeren kompakt bağ doku yapısındadır.

Dilin derin kısımlarında, dil ucundan başlayarak dil kökü ya-
kınlarına kadar seyreden bir hyalin kıkırdak bulunur. Bu kıkırdağın
alt ve üst bölümlerinde çoğunluğunu yağ hücrelerinin oluşturduğu
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ve bol miktarda damar içeren, gevşek bağ doku yapısında bir sub-
mukoza yer almıştır. Hyalin kıkırdağın altında bulunan bağ doku
bölümünde, iskelet kası özelliğinde olan dil kası yerleşmıştır. Dilin
ortaya yakın bir yerinden başlayan bu kas, bağ dokudan bir septum'la
ortadan ikiye ayrılmış olarak dil köküne doğru seyreder. Arada bulu-
nan bu septum dil köküne yaklaştıkça genişler, kas kütlesi ise zayıf-
lar. Dil kökünde, sistemler yapan ve bileşik tubuler karakterde olan
bol miktarda müköz bez bulunmaktadır.

Bu organa aİt bazı ortalama ölçüler Tablo i de gösterilmiştir.

Tablo ı. Penguen diline ait bazı ortalama ölçüler

ıuzunıuk, ucundan Eni Dildeki tüm ko- Bu konik papil-
Penguen larynx cranialis'e Radix'inde nik papilla'ların la'ların uzunlu;':;u
dili kadar (cm) (cm) sayısı (Adet) (nun)

i 4. i 1.3 i 69 3

Os hyoideum (Şekil 5): Penguen'de dorso-ventral yönde basık
ve bir üçgen biçiminde olan paraglossal (entoglossal) kemik öne
doğru sivrilmiştir. Uzunluğu ortalama 11 mm, aboral'de en geniş
yerinde eni 10 mm olan bu kemiği n iç yüzü hafif çukur olup sivri
olan ön ucu üzerinde de küçük iç bükey bir eklem yüzü yer almıştır.

Paraglossal kemik aboral'de, caudal basibranchial (urohyal)
kemik ile birIeşir. Uzunluğu ortalama 19 mm, eni oral'de 2 mm,aboral
uç'da ise 1 mm olan bu kemiğin görünümü mil şeklindedir.

Caudal basibranchial kemiğin aboral'inde ve iki yamnda ona
yapışarak caudo-Iateral yönde seyreden ceratobranchial keıniğin
uzunluğu ortalama 48 mm, eni i mm dir. Kıkırdak bir doku aracılığı
ile bu kemik epibranchial kemiğe eklemsel olarak bağlanmıştır. Yönü
caudal'e doğru olan epibranchial kemiği n serbest uçları belirgin
derecede dorsale doğru kıvrıInuş durumdadır. Bu kemiğin uzunluğu
ortalama 25 mm, eni ise eklem yerinde 2 mm, aboral ucunda i mm
dir.

Larynx cranialis (Şekiıı): Penguen'de bu oluşumun median'ında
ve sagittal yönde bir yarık biçiminde yer almış olan aditus laryngis'-
in uzunluğu ortalama 12 mm, eni oral'de 2 mm, aboral'de ise 1 mm
dir. Bu duruma göre şekli öne doğru gittikçe genişleyen bir 'V' harfi
görünümündedir. Aditus laryngis'in yan sınırını, paramedian olarak
yer almış ve herbir tarafta iki sıra halinde dizilmiş olan papiIlalar
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Şekil [. Penguenin dili ile ön solunum yollarının dotsal'den görünüşü.
a) Üzeri konik pap:lla'larla kaplı olan dil; b) Aditus laryngi~ ve onun paramedian'ında
yer almış olan pipilla sırası; c) Aditus laryngis'in caudal'inde devam eden sulcus laryngis;

d) Os hyoideuın'un ceratobranchial parçası; e) Trachea.
Fig. ı. The tongue and the tracheobronchial tree of Penguin; dorsal view.

a) The tongue which is covered by conical papiııae; b) Adiıus Jaryngis and paramedian
papiIlae rows; c) Sulcus Jaryngis that continues caudaııy to aditus laryngis; d) Cerato-

branchial part of hyoid bone; e) Trachea.

belirler. Koni şeklinde olan bu papiııaların serbest sivri uçları aboral
yöndedir. Sayıları herbir yanda ortalama i3 adet, uzunlukları i mm dir.
Aditus laryngis, aboral'e doğru median'da yer almış olan sulcus laryn-
gis ile devam eder. Ortalama iı mm uzunluk ve i mm derinliğinde
olan bu su1cus'un içinde serbest sivri uçları abOl'ale dönük, uzunluk-
ları ortalama i mm olan yedi adet koni biçimindeki rapillanm ard
arda dizilmesinden oluşmuş bir kabaI'li yer almıştır. Larynx erani-
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lis'in dorsal yüzü de, uzunlukları ortalama 0.8 mm, sayıları (iS adet
olan yine koni biçimindeki papill<!.Iar ile örtülmüştür. Larynx crani-
alis'in, dilin radi~'i ile kendisinin ,••boral'inde yer almış aı belirgin
. transvers<J..l bir papilla sırası arasında kalan uzunluğu penguen 'de
ortalama 27 mnı dir.

Larynx cr:>.nialis'in kıkıı'dakları (Şekil 2,3, 4): ren~!llcn'de bu
kıkırdaklar cartilago cricoidea ile çift olan cartilago aryteanoidea'dan
ibarettir. Cartilago thyreoide:~, epiglottis ve labium vOGtk'nin v.'.rlığı-
na rastlanmamıştır.

Şekil 2. Penguen'in larynx cranialis kıkırdakları.
a) Cartilago arytaenoioca: b) Cartilago arytacnoidca'nın kısa ye ince olan uzantısı;

c) Cartilago erieoidea.
Fig:. 2. Carıilagines of the larynx cranialis of Penguin.

a) Aryıenoid eartilage; b) Short and slender projeetion of aryıenoid eani!age:
c) Cricoid carıilage.

Cartilago arytaenoidea'nın uzunluğu ortalama ı7 mm, ;.:.boral'de
en geniş kısmında eni 10 mm dir. Bir corpus'u ve iki çift uzantısı
bulunan bu kıku'dağın uzunluğu ortalama 7 mm, eni ise 2 mm olan
birinci çift uzantısı kısa ve ince yapıda olup oral yöne doğru giderek
ventral'inde yer almış olan cartilago cricoidea'nın dorsal ucu ile her-
iki yanda bir eklem oluşturnıuştur. Uzunluğu ortalama 12 mm, en



M. TAŞBAŞ - Z. ÖZCAN - M. HAZIROGLU

Şekil 3. Penguende eartilago aryteanoidea'nın görünümü.
a) Cartilago arytaenoidea'nın daha uzun olan ve medial kenarları ilc aditus laryngis'i
sınırlandıran ikinci çift uzantısı; b) Cartilago arytaenoidea'nın eorpus'u; c) Cartilago

arytaenoidea'nın kısa ve ince olan uantısı.
Fig. 3. The arytenoid carıilage of Penguin.

a) Longer and second pair projection of the aryte:ıoid cartilage that limiıs aditus laryngis
by its medial bordes; b) Corpus of the arytenoid eartilage; c) Shorl and sIender pro.iee-

tion of arytenoid cartilage.

geniş yerİ olan aboralde eni 4 mm olan ikinci çİft uzantısı yine oral
yönde olup dorsal yüzü hafif dışbükeydİr. Medial kenarları ile bu
uzantı aditus laryngis'i sınırlandırmıştır. Cartilago arytaenoidea'nın
sadece corpusu kemikleşmiştİr.

Dorso-ventral yönde basık ve dorsal kısmı açık kalmak suretiyle
tamamlanmamış bir halka görünümünde olan cartilago cricoidea'nın
uzunluğu ortalama ı7 mm, aboralde en geniş kısmında eni 15 mm
dir. Tamamlanmamış dorsal kısmı cartilago arytaenoidea tarafından
örtülmüştür. Cartilago cricoidea'nın iç bükey olan ventral lamina'sı
kemikleşmiştir. Bunun iç yüzünde median olarak uzanan, yaprak
şeklinde yine kemiksel bir çıkıntı bulunur. Uzunluğu ortalama LOmm,
aboral'de başlangıç kısmındaki yüksekliği ise 3 mm olan bu kemiksel
çıkıntıoral yöne doğru alçalarak devam eder.
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Şekil 4. Penguende eartilago ericoidea'nın görünümü.
a) Cartilago ericoidea'nın ventral lamina'sı; b) Bu lamina ü/erinde yükselen yaprak

biçiminde kemiksel kabarlı.
Fig. 4. The ericoid cartilage cf Penguiıı.

a) Ventral lamina of the erjcoid eartilage; b) Bany pro;ection whieh rises from this ventral
lamina.

Görünümü, geniş tabanlı ikiz kenar bir üçgeni andıran eartilago
crİcoidea'nın tabanı aboral'de, sivri ucu İse oraI'dedir.

Trachea (Şekil 6,7,8,9, 10, 14, 15): Penguen'de larynx crani-
alis ile bifureatio trachea arasındaki uzunluğu ortalama 20.2 cm olup
kendisini oluşturan kıkırdak halkaların sayısı ortalama i08 adettir.
Trachea, önden itibaren LO. traehea 11<tlkasındarı başlayarak hyalin
kıkırdak yapısında olan ve sadece bifurcatio traehea civarında ke-
mikleşmiş bölgeleri içeren median bir septum ilc iki ayrı kısma bö-
lünmüştür. Bu septum'un bifurcatio traehea'ya kadar kesintisİz devam
etmesi sonucunda, trachea'nın önden 10. halkaya kadar ola.n baş-
langıcı hariç diğer bölgelerinde bu iki ayrı kısım arasında bir ilİşki
görülmemektedir.

Tüm uzunluğu boyunca transversal kesit yüzü enine oval olan
cartiIagines traeheales'in başlangıçta transversal genişliği ortalama
17 mm, orta kısmında 13 mm, son bölümünde ise ı5 mm dir. Ver-
tical genişliği başlangıçta ortalama 8 mın, orta kısmında 7 mm, son
bölümünde 8 mmdir. Bifurcatio trachea'da buııa tympaniformis oluş-
mamıştır.
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Sekil 5. Penguende os lıyoideu!11'ulı gürunuillu.
a) Paraglossa! ke:ııik; b) Catldal basibranehial kemik; c) Ceratohraııclıial kemik;

d) Ceratohraııchial . ve epibrarıe,ıial kemikleri birbirine bağlayan eklem;
e) Eribranehial kemik.

Fig. 5. Tlıe hyoiJ bone of Peııguiıl.
a) Para~ICJssal bone; bL Caudal basibranehiai bJne; c) Ceratobranclıial bone

:ı) Paraglossal bone; b) Caudal basibranehial bone: c) Ceratohranchial bone:
d) Arıiculatioıı whiclı connects cpibranchial :.ıııd ceratobranclıial bones;

c) Fpibı'aııclıial bone.

Tam<uıılanmış bir halka biçiminde olan penguen cartilagines
trachealc:;'inin dış yüzünün bir bölümü dışbükcy, diğer bölümü yassı
yapıdadır. Truehea'nın dorsal vc vcntral'inde dışbükey yüzden yassı
yüze geçiş değişimli olarak mcydana gelmcktedir. Bunun sonucunda
dışbükey olun yüzün, bitişik halkanın yassı olan yüzünün üzel'ini
;ı~nı;ısı\Ltrcıiyk lrachca halkaları birbirleri ilc birleşl\ıcktcdir (Şckil:
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Şekıl (l. Pengııe:ıoc trachca'nın görünümü.
a) Trach(a: b) Syrinx; cl Bronchus pridcipa h ocxtcr;

d) Bronchııs p,incipaiis sinister.

hg. (,. Thc trachea of Pcnguin.
al Trachca; hl Syrinx; c) Right broııchus; d) I.cfı hranchııs.

9). Ancak bu üst üste gelme durumu son üç trachea halkasında görül-
memektcdir. Ayrıca yine bu bölgede halkal~ır arasındaki ligaıncnt'ler
de fazla esnL'k oımadığı İ(;İn trachea'nın biikülıııe yeteneği oldukça
azalmıştır.

Traehea'yı meydana geliren halkaların esasını hyalin kıkırdak
oluşturmuştur. Ancak bu kıkırdağın iç kısımlarında kemikleşmiş
bölümler de bulunmakta olup bu kenıikleşmenin bazı yerlerde kıkır-
daktan daha fazla yer kapladığı saptanmıştır. Trachea'nm iç yüzünü
örten tunika mukoza'mn lamina epitelialis'i septum dahil her tarafta
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Şekil 7. Pcngucnde trachea'nın transversal kesitinin görünümü.
a) Trachca'yı median olarak ikiye bölen septum; b) Septum ile ikiye bölünmüş trachea

lumeni.
Fig. 7. Transversal section of the trachca of Penguin.

a) The se;Jtuın which divides trachea into two parts medianly;
b) The lumen of the trachea which is divided into two parts.

Şek il R. Penguende syrinx ve bronchus principalis'lerin görünümü.
H) S)'Tinx'i median olarak ikiye bölen septum; b) Bronchus principalis dexter;

c) Bronchu, principa!is sinister.
Frg. R. The syrinx and principal bronch. of Penguin.

a) The septum which divides syrinx into two parts median!y;
b) Right bronchus; c) Left bronchus.
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Şekil 9: Pengucnde traçhea'yı oluşturan carıilagines trachealcs'in alt ve üsı'den birbirler;
ile birlesmesinin şematik görünümü. x5

Fig. 9. The cartilagines tracheales cf Penguin.

Seki! 10. Penguende bwnchus principalis'lerin ~enıatik görünüm:':. x2
a) Trachea; b) Bronchus principalis'lcr; c) Bronchus principalis'lerde kıkırcak ucların
yetişememesi sonucu caudal'de açık kalan ve ince bir zarla örtülü olan kısım.

Fig. LO. Principal bronchi of Penguin.
a) Trachea; b) Right and left bronchus; c) Bocaııse of occuring the tips of the caudal

çarıilage of bronchus co\'cred with a thin membrane.

yalancı çok katlı prizmatik ve kinosilyum'lu karakterde olup kadeh
hücreleri içermektedir (Şekil: ı4). Lamina propria'da yer yer alveoler
tipte müköz bezler ile bunun derİn kısımlarında oldukça kuvvetli
bir fibro-elastik katman yeralmıştır.



M. TAŞBAŞ - L. ÖZCA1\ - M. HAZIRO(;LU

Şekil ıı. PCl1guen diıi~:;ı uç (A\, ona (Bl ve kök bölgclerinden (C) enine kesitler.
b) B:ığ doku; k) Dil kas); h) Hyalin kıkırJak: p) Papillae eonieae. X3,5.

Fig. i ı. Cross sections of the tonguc of Penguin. (A) apex, (8) middle, (c) root.
bL O)nnectiv2 ~issue; k) Musclc- of !engue: :~) Hya'ine ..:artilage; ~) O:nical papillae.

Syrin;,'j oluşturan son üç cartilago trachealis ile her iki bronchus
principalis'in başlangıçtan itibaren altıncıya kadar olan halkalarında
oldukça yaygın kemikleşmiş bölgeler bulunmaktadır. Bronchus
principalis'lerin çatısını yapan halkaların ilk ikisi tamamlanmış du-
ruında olup rostro-caudal yönde hafif basıktır. Buradan itibaren
pul mo yönüne doğru basıklık birden artarak tam bir yassılına görülür.
OrtalaliU j 2 mm uzunluğunda olan bu yassılmış kısmın eni de en
geniş yerinde 14 mm dir. Bu bölgede kıkırdak halkaların rostral
tarafı tam olduğu halde caudal'de uçları birbirine yetişememiştir.
Aradaki alan ince bir zar ile örtülmüştür.
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ŞekiL. 12: Dil kökünde siscemler yapmış bileşik tubuler tipte müköz bezler. X 35.
Fig. 12. Mucous glands on the root of tongL:e.

Şekil 13. Dil kökündcki müköz bezler. (a) ve bu bezlerden birinin (b) lamina epithe-
lialis'den dışarı açılışı. x 376.

Fig. 13. Mucous glands on the root of tongue. (a) open out from epithelium lamina
of one of them (b).



Şekil 14. Penguen traehea'sında lamiila epıthelia'is.in yapı~ı (eLve içerdiği mi'ıköz l"e7ler
(m): i. kinosilyum'lar. x 565.

Fig. 14. The strueture of epithelium lamina at the traehea of Peııguin. m) Mueous glands;
i) kinosilyum.

ŞekillS. Penguende traehea halkalarındaki kıkırdağın kemikleşmesi. h) Hyalin kıkırdak
dokusu; s) Kemik dokusu; p) Periehonorium. x 226.

Fig. 15. Ossifieation of traeheal rings of Penguin h) Hyaline canilage: s) Bone tissue;
i); Periehondrium.
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Tartışma ve Sonuç

Taşbaş (2 i), dilin uzunluğunun tavukta ortalama 2. i cm, horoz'da
2.3 cm, hindi'de 2.9 cm, radix'de eninin ortalama tavukta 8.5 mm,
horoz'da 9.5 mm, hindi'de 13.6 mm olarak saptandığmı ayrıca dilin
kökündeki transversal papilla sırası ile larynx cranialis'in bitimindeki
transversal papilla sırası arasındaki uzakliğın tavukta ortalama 20.6
mm, horoz'da 35.3 mm, hindi'de 20.2 mm olduğunu, bu arada hindi
dilinin dorsal yüzünde radix'den apex linguae'ye kadar uzanan belirgin
bir su1cus medianus linguae'nin bulunduğunu bildirmektedir.

Bulgularımıza göre penguende dilin uzunluğu ortalama 4. i cm,
eni ise radix'de 1.3 cm dir. Su1cus medianus linguae'nin bulunmadığı
penguen dilinin dorsal yüzü, ortalama 3 mm uzunluğunda 69 adet
konik biçimde papilla ile tamamen kaplanmış durumdadır.

Radix linguae ile larynx cranialis'in bitimi arasındaki uzaklık
penguende. ortalama 25 mm olup tavuk, horoz ve hindi larynx cra-
nialis'inin gerisinde var olduğu bildirilen (21) transversal papilla sıra.
sınm penguende fazla belirgin bir yapıda olmadığı saptanmıştır.

Literatürde (8), kanatlılarda dilin radix linguae kısmında bulun-
duğu bildirilen müköz salgılı tubuler bezlere penguende de bol mik-
tarda rastlanmıştır.

Fenguende os hyoideum'un paraglossal kısmı bir üçgen biçimin-
de \e öne doğru sivrilmiş olup iç yüzü Getty'nin (7) evcil kanatlılarda
gözlediği gibi belirgin biçimde çukurdur. Ayrıca, aynı yazarın kanatlı
hayvanlarda bulunduğunu bildirdiği, paraglossal kemiğin aboral ucun-
dan başlayan ve caudo-Iateral yönde uzayan bir çift boynuz (cornu)
benzeri çıkıntıya pcnguende rastlanmamıştır. Yine Getty'nin (7) evcil
kanatlılarda belirgin biçimde varlığından söz ettiği rostral basibranchial
kemik, pengucn os hyoideum'unda bulunmamakta ve ceratobranchial
kemiğe eklemle bağlı olan epibranchial keıniğin abo!'ale doğru uzayan
ucu diğer kanatlılarda olduğu gibi penguende de dorsale doğru kıv-
rılmış durumdadır. Nickel ve arkadaşlarının (17) kanatlı hayv2.nlarda
gözlediğİ gibi cauda! basİbranchial kemiğin şekli penguende de mil
görünümünü andırınaktadı!'.

Larynx cranialis tavuk ve horozda kalb şeklinde bir kabartı
yapmış olup uzunluğu horozda yaklaşık ıi mm, tavuk'da 8.5 mm
kadardır (7).
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Penguende ise bu bölgenin uzunluğu ortalama 27 mm olarak
bulunmuştur.

Diğer kanatlı hayvanlarda olduğu gibi (3,12, 15, 16,21) larynx
cranialis penguende de cartilago cricoidea ile çift olan cartilago ary-
taenoidea'dan meydana gelmiştir. Larynx cranialis'in aditus laryn-
gis'i penguende ortalama i2 mm uzunluğunda ve oral'e doğru gittikçe
genişleyen bir 'V' harfi biçimindedir. Bu oluşumun dorsalinde diğer
kanatlı hayvanlarda varlığı belirtilmeyen ortalama ii mm uzunluğunda
ve 1 mm derinliğinde bir oluk, sulcus laryngis yer almıştır. Bu oluğun
içinde ise sayıları ortalama yedi adet olan ve sivrİ uçları aborale dönük
bulunan koni biçiminde bİr dizi papİlla bulunmaktadır.

Penguende dorso-ventral yönde basık ve dorsali açık olan car-
tilago cricoidea'nın bu kısmı diğer kanatlılarda olduğu gibi (3) car-
tilago arytaenoidea tarafından kapatılmış durumdadır. Cartilago
cricoidea'nın içbükey olan ventral lamina'sı kemikleşmiş olup bunun
iç yüzünün medianında, ıo mm uzunluk ve 3 mm yüksekliğinde oral
yöne doğru alçalarak devam eden, Cover'ın (3) hindide de varlığını
bildirdiği gibİ yaprak biçiminde bir kabaI't! yer almıştır.

Kanatlıda yassı ve yüzük biçiminde olduğu belirtilen cartilago
cricoidea (3), penguende geniş tabanı aboralde, ucu oralde bulunan
bir ikiz kenar üçgen görünümündedir.

Cartilago tyreoidea, epiglottis ve labium vocale'nin varlığına diğer
kanatlılarda olduğu gibi (3, 12, 15) penguende de rastlann.mamıştır.

Cover (3), trachea 'nın uzunluğunu ta vukgillerin erkeklerinde
170-180 mm, dişilerinde 155-165 mm olarak bildirmektedir. Pen-
guende ise bu uzunluk ortalama 20.2 cm olarak saptanmıştır.

Larynx cranialis ile bifurcatio tracheae arasında bulunan carti-
lagines tracheales'in sayısını kümes hayvanlarında King ve arkadaş-
ları (9) 100-130 adet; tavukgillerde Chauveau ve arkadaşları (2) 108
-126 adet; Cover (3) ise kanatlılarda 120 adet olarak göstermektedir.

Ortalama ıo8 adet cartilagİnes tracheales'den oluşan penguen
trachea'sının en büyük özelliği, başlangıcının LO. halkasından iti-
baren lumen'inin hyalin kıkırdak yapısında olan median bir septum
vasıtası ile birbiriyle ilişkisi bulunmayan iki kısma ayrılmış olmasıdır.

Cover (3), transversal kesitte trachea'nın şeklinin tavukgillerde
rostral i /4 de transversal oval, geri kalan kısımında yuvarlak, son
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kısmında ise vertical oval olduğunu bildirmekte, çapının ise trans-
versal oval bölgede 6-7 mm yi bulduğu halde yuvarlak olan caudal
kısımda 2-3 mm ye kadar azaldığını belirtmektedir. Ayrıca (15, 19)
kanatlıda her trachea halkasının çapının aynı olmadığını, bu hal-
kalann (14, i9) orta kısmının kalın, kenarlarının ince olduğunu ve
genellikle ventral kısmında ossification görüldüğünü yazmaktadır.

Penguende trachea'nın transversal kesit yüzü tüm uzunluğu bo-
yunca enine oval olup bunun transversal genişliği başlangıçta orta-
lama i7 mm, orta kısımda 13 mm, son bölümde ise 15 mm dir.

Bifurcatio tracheae 'de syrinx bölgesinde (5, 12, i7) nin erkek
ördek için varlığını bildirdiği bulla tympaniformis'e penguende rast-
Ianamamıştır.

Kanatlılarda (12, 13, 15) bifurcatio tracheae'de median düzlem
üzerinde dorsal duvardan ventral duvara doğru uzanan prizmatik
biçimde bir çıkıntı olan pessulus'un yer aldığını, (17) bronchus'ların
kıkırdak halkalarının tam olmayıp bir 'C' harfi görünümünde oldu-
ğunu belirtmektedir.

Penguende bronchus principalis'leri meydana getiren kıkırdak
halkaların ilk ikisi tam halka biçiminde olduğu halde buradan iti-
. baren pulmo'ya doğru i2 mm uzunluktaki bölgede bu halkaların
inferior uçlarının açık kaldığı ve bu açıklığın ince bir zar ile örtüldüğü
gözl~nmiştir. Ayrıca yine penguende trachea'yı ikiye bölen septum'un
kesintisiz olarak bifurcatio tracheae'ye kadar devam etmesi nedeni
ile kanatlılarda bu bölgede var olan pessulus penguende oluşamamıştır.

Diğer kanatlı hayvanlarda da belirtildiği gibi (15, 16), penguenin
cartilago trachealis'inin bir yarımı, kendinden önce gelen trachea
halkasının altına girmek, diğer yarımı da onu üstten aşmak suretiyle
iç içe girmiş bir yapı meydana getirmişlerdir.

Kuşlarda trachea halkalarında (13) yaşlanmaya bağlı olarak
kemikleşme görüldüğünü; bu kemikleşmenin özellikle ventral bö-
lümde 14. haftadan başlayarak 104. haftaya kadar devam ettiğini
(I, 6) bildirmektedirler.

Penguende ise trachea'yı oluşturan tüm halkalarda kemikleşme
görülmüştür.

Hodges, (8) kanatlılarda trachea lumenini kinosilyum taşıyan,
yalancı çok katlı prizmatik epitelin çevrelediğini, epitelin lamina prop-
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ria'ya doğru çökmesi sonucu alveoler tipte müköz bezler şekillen-
diğini, lamina propria'mn kompakt bağ dokudan yapılmış dar bir
bölge halinde olduğunu, bunun derin kısımlarında bol miktarda elas-
tik iplik içeren bir fibro-elastik katmanın bulunduğunu bildirmek-
tedir.

Penguendeki bulgularımız da literatürdeki bu bilgilere aynen
uymaktadır.
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