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MORFOLOJİsİ I. CAV1TAS NASALIsı

Metin Taşbaş2 R. Merih Hazıroğlu3

Mehpare Özer4
Alunet Çakır4

Morphological investigations of the respiratory systeın of
the Denizli cock. I. Cavitas nasalis

Suınınary: The nasal cavity of Denizli cock (n: 20, adıılt) is cone-
shaped with its apex pointing rostml()'. It is divided by cartilaginoııs nasal sep-
tıım as right and left sides.

The narrow stit like nares are located at the base of upper beak, being
placed sagitally and dorsolaterally. There are cartilaginoııs flap, operculum
nasale, covered with keratinized stmtified squamous epitheliıım above the nares.

There aı e three coııchae in the cavıım nasi: Rostral nasal concha, middle
nasal coııcha, cmıdal nasal concha. The middle nasal concha is the largest na-
sal concha. Three concha /ıave a cartilaginoııs skeleton covered b)' mııcous memb-
rane.

The nasolacrimal dııct opens with elongated stit opening in the floor
of the middle compartment ~rthe nasal cauiD'.

Caudal nasal conclıa connects to the infraorbital sinus by short nanov
canal, but not to nasal caviD'.

Beside to this, there is other narrow opening located more ventral position
in the infraorbital sinus led into the dorsal nasal concha.

Özet: Denizli horozıında (20 adet, ergin) cavitas nasalis sivri ucu rost-
ral' e dönük bir koniy e benzer ve kıkırdak yapısındaki septum nasa/e ile sağ ve
sol iki yarıma ayrılır.

1 Bu çalışma AÜ Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir.
(91-10.00.05 No.lu proje).

2 Prof. Dr. AÜ Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Aıık.
3 Doç. Dr. AÜ Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim. Dalı, Ank.
4. Dr. AÜ Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara.
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Cavitas nasalis' e giriş delikleri olan nares üst gaganın kaidesind e dorso-
lateral konumlıı sagittal yarı k şeklindedir. Nam'in dorsal'inde keratiııize epi-
tel ile örtülü kıkırdaktan kapak operculum nasale bulunur.

Her burun boşluğu concha nasalis rostralis, conclıa nasalis medialis ve conc-
ha nasalis caudalis olmak üzere üç concha'yı kapsar. Bıınlardan en büyüğü
concha nasalis medialistir. Her üç conelıa kıku'dak lahaların mukoza tarafın-
dan örtülmesi)'le şekillenmiştir. Conelıa l1asalis ınedialis'in verilral'ine ductus
nasolacrimalis geniş bir yarıkla açılır. Concha nasalis caudalis kÜı:ük bir delik-
le sinus infraorbitalis ile ilişkidedir. Bu conclıa'nın do/trudan caı'itas ııasıılis'
le ilişkisi )-'oktııl'. Sinı/s infraorbitalis a)'Hca küçük dar bir )'arıkla cavitas na-
salis' e de açılır. BlI yank sinus infraorbitalis'in concha nasalis dOHa/is'le
ilişkisini sağlayan deliğin hemen altıııdadır.

Giriş

Kanatlılarda solu num sistemi, memelilerden uçma ve ses üreti-
mine bağlı bazı özelliklerinden dolayı önemli farklılıklar gösterir
(4, 5, 6, 8, 14). Kanatlı solunum sistemini cavitas nasalis, larynx,
trachea, synrix, pulmo ve sacci pneumatici olu~turur. Kanatlıda ses
organı syrinx'tir. Aynı sistem içinde yer alan diğer organların bu fonk-
siyonun gerçcklqmesinde katkıları bulunmaktadır (4, 5, 6, 7, 12, 14).
Kanatlı türleri arasında solunuın sistemi genelolarak benzerlik gös-
termesine kaqın bugüne kadar yapılan çalı~malarda bazı f'arklılıkla
nn varlığı ortaya konımı~tur (3, 9, 10, i i, 13, 16).

Araştırma konusunu olu~turan DenizI i horozu Dünya'da sadece
Türkiye'nin Denizli ve Muğla İlleri çevresinde yeti~tirilir. Çok hassas
yapıda olan bu ırk değişik çevre ko~ul!arına adaptasyonda güçlük çek-
mektedir. Ortalama olarak IS-16 sn gibi uzun süre ötebilen Denizli
horozları bu özel1iklcri ilc tanınır (1).

Belirtilen özelliklerinden dolayı üzerinde ~imdiye kadar herhanf{i
bir çalışma yapılmayan Denizli horozunun tüm solunum sisteminin
morfolojiSi üzerinde detaylı bir çalışma yapılması uygun görülmüştür.
Böylelikle Türkiye'ye özgü olan bu ötücü ırkın daha fazla tanıtımı
amaçlanmıştır.

Çalışmanın bu bölümünde Denizli horozunun cavitas nasalis'i
incelenmiştir.
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~ateryal ve ~etot
Cavitas nasalis'in incelenmesinde Denizli Tavukçuluk Üretme

mc İstasyonu' ndan sağlanan 20 adet Denizli horozu kullanilmıştır.
intravcnöz kctaminc hydrochloride (Ketalar -3 cc i kg) ile uyutulaıı
horozların 5 adedinde haşın maserasyonu yapılarak cavitas nasalis'in
kemiksel çatısı saptanmıştır. Diğer iS horoz başında ise Anatomi Bi-
Iimdalında devamlı kullanılan pens, bistüri, makas, kemik testeresi
vb. aletler kullanılarak diseksiyon yapılmış ve cavitas nasalis'in lon-
gitudina! ve transversal kesitleri alınmıştır. Alınan kesitlerin Olympus
MTX operasyon mikroskobu nun mikrofotografi sisteminden yarar-
lanılarak fotoğrafı çekilmiştir. Materyaller % 10'luk formol içeren ha-
vıızda saklanmıştır.

Operculum, conclıa nasaJ is rostralis, concha nasalis medialis ve
conclıa nasalis caudalis ile scptum nasale'den alınan doku örnekleri
nonnal doku prosedüründen gcçirilerek parafinde bloklanmıştır. Altı (lo

kalınlığında alınan kesitler hematoksilen eosin, Crossman'ın üçlü bo-
yama yöntemi iLc boyanmıştır (2).

Cavitas nasalis iLc ilgili ölçümler tablolar halinde gösterilmiş,
metin içinde ise ortalama değerler verilmiştir. Ölçümler digital kum-
pas (Mitutoya Digimatic Caliper, iSO mm'lik) ve oküler mikrometre
ile alı nmıştır.

Araştırmada Nomina Anatomica Avium (15)'daki anatomik te-
rimlerin kullanılmasına özen gösterilmiştir.

Bulgular

Cavitas uasalis: Kon i benzeri, sivri olan kısmı rostral'de yer alan
bir boşluktur. Bu boşluğun tavam os nasalc'nin proc. premaxillaris'i
(Şekil II d) ve os premax.illare'nin proc. frontalis'j (Şekil II e), vent-
ra!'i os palatinum (Şekil 21 c), vomer (Şekil 2/ b) ve os premaxillare'
nin proc. paJatinus'u (Şekil 2/ a), lateral' i os maxillare (Şekil ı/g)
os premaxillaris'in proc. maxillaris'i (Şekil 1/ f), os nasale'nin proc.
maxillaris'i (Şekil II c), eaudal'i os ethmoidale (Şekil 1/ al, caudo-
dorsa!' i ise os lacrimalc (Şekil i /b) tarafı ndan sımdandınlır.

Cavitas nasalis'in dışa açılan delikleri nares'dir. Nares üst gaga-
nın kaidesinde dorsolateral konumlu sagittal bir yarıktır. Göz ile gaga
ucu arasındaki mesafenin ortasında yer alır. "Czunluğu ortalama 9.6
ının, genişliği ise 1.8 mm'dir ('Tablo I). Bu yank, yani burun delikleri
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os premaxillare'nin proc. frontalis'i (Şekil 1/ e), os premaxillare'nin
proc. maxillaris'i (Şekil 1/ f) ik os nasak'nin proc. premaxiIlaris (Şe-
kil i/ c) ve os nasale'nin proc. maxillaris'i (Şekil i/ d) tarafindan c1es-
teklenmiştir. Nares'in dorsal'inele keratinize yassı epiteilc örtülü kı-
kırelaktan bir kapak (operculum nasale) bulunur (Şekil 3/ a, 4/ b).
Operculum nasalc'ye ait kıkırdağın concha nasalis rostralis'in kıkır-
dak çatısı iLC ilişkisi yoktur. Şekli oval olan operculum, nares'i tüm
uzunluğu boyunca kapatmıştır. Operculum nasale'nin elıŞ yüzeyi ve
serbest olan ventral kenan dış bükeyelir. Aynı oluşumun burun eleli-
ğine bakan yüzeyinin ortasından ba~ıayan bir plica burun deliğinin
ön ucuna ulaşmadan içeriye kıvrılarak concha nasalis rostralis't doğ-
ru uzanır.

9 f

Şekil 1. Denİzli horozunun haş iskeletinin sağ lateral'den görünüşü.
(Cranium of the Denizli eoek: Right lateral aspeet).

a- Os ethmoidale b- Os lacrimale c- Os nasale: Proe maxillaris d- Os
nasale: Proe. premaxillaris c- Os prcmaxillare: Proc. frontalis f- Os

premaxillare: Proc. maxillaris g- Os maxillare

Cavitas nasalis, öne doğru gidildikçe daralıp sivri bir uç la sonIa-
nan boşluktur. Dorsal ve yan duyarları gaganın şekline uygun olarak
kavis gösterirken, tabanı düz olarak scyredcr.

Cavitas nasalis' i sağ ye sol iki eşit yarıma ayıran septum nasak
(Şekil 4-5-6-7/ a) kıkırdak yapısındadır. Cayitas nasalis'in uzunluğu
ortalama 27.9 mm, uzunluğunun ortasındaki yüksekliği ise 8.3 mm'
dir (Tablo 2). Sağ ve sol burun boşlukları direkt olarak ağız boşluğu
iLCilişkidedir. Septum nasa1c, ventral'de çok ince olan vomer üzerine
oturmuş, caudal'de ise septum interorbitalc'yc dayanmıştır.
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b
Şekİl 2. Denİzli horozunun ha~ iskeletinin basarden görünüşü. (Base of

skuIl, palat(~ and maxİIlary .law of the Denİzli coek).
a- 05 prcrnaxiIIarc: Proe. palatinus b- Vomer e- 05 palatinum

Sağlı soııu her iki burun bo~luğu concha nasalis rastralis, concha
nasalis media ve conclıa nasalis caudalis olmak üzere üç conciıa'ya
sahiptir. Concııa'ların tümü kıkıı-dak dokudan iskeletin mucosa iLc
örtülmesiyle ~ekillenmi~tir.

Concha nasalLi rostralis' (~ekil :~j b): Cavitas nasalis'in rastral
i /3'ünde yer alır. Septum nasale uzaklaştırıldığında medial'den gö-
rünümü sivri ucu rostral'e dönük uir koniye benzer. :'vfedial'den öl-
çüm yapıldığında oral ve aboral'deki en uç noktaları arasındaki me-
safe ortalama 10.3 mm'dir. Dorso-ventral yönde en yüksek olduğu
kısımdaki ölçümü ise 7.1 mm'dir (Tablo 3).

Conclıa nasalis rostralis cavum nasi'nin dorsal duvarının lateral'
inden çıkar. Hemen hemen septımı nasale'ye paralelolarak ventral'e
doğru iner. Cavum nasi'nin tabanına ulaşmadan lateral'e ve hafif
dorsal'e kıvrılır (~ekiI4jc, 5jb). Transversal kesitlerinde C harfine
benzer bir yapı gösterir. Conciıa nasalis rostralis'in C harfi şeklinde
yaptığı kıvrımın içine, cavitas nasalis'in lateral duvarının ventral'in-
elen orijin alan lamclla verticalis naris (Şekil 4 j d) uzanır.

Concha nasalis media (Şekil 3/c): Diğer iki concha'ya göre en büyük
alanıdır. Cavitas nasalis'in lateral duvarından orijin alır. Transversal
kesitte 1.5 kez kendi üzerine kıvrıldığı görülür (Şekil 6-7/ b). Concha
nasalis rostra!is'in hemen gerisinde yer alır. Septum nasale uzaklaş-
tırılıp medial'den bakıldığında oral ve aboral uç noktaları arasındaki



Tablo 1. Narcs'in \l7.tmluk ve genişlik ijlçiilt~ri. (mm)

i--Bi
-I

71

. atl'l"val No i i i 2 3, 4 5 (, 7 i 8 i 9 11° i LI ! 12 i 13 14 15

Nares'in Uzunluğu 1-~2-'9.8 -9.51-~3ıo:ı10.0 ---9.4~2i-U;-~O-9-.71-9:9i-~3--;S9.
----_._- l-l~9--~ -Ui--l~ı~ 2. 2l--~61-uiu!- 1. 9 --"1."81-2:ol-~1IuNares'in Genişliği ı.

Tahlo 2. Cavitas nasalis'İn cranio-caııclal uzunluk ve orta noktadaki yükseklik iil(;ülf~ri. (ının)

Materyal No i 1 i 2 i 3 4 5 6 i 7 ı B 9 ~~L~~J~:_J.2~I_~~_15
C~nasalis cranio eaudaI --1------- --- ----.---11--= -- i i i ıi

mUlıllık 128.1,27.8 28.127.6 27.7 28.3 28.2 28.:3 27.9 28~_28.4 27.7 27.9-=8.0 27.6

C~,. Il~salis orta ıınktad:--I--I-- --~- ~ -- ---1---1--- i i i i
yııkseldık 18.21 8A 1.9 B.O 8 ..) 8.418.68.1, 8A, 7.98.6 8.71 8.3 8.5 8.2

Tahlo :1. Conclıa nasalis rostralis'İn oral-aboral en uç noktalar arası l17.aklık Ye dorso-ycntral yükseklik ölçülcri. (mm)

2

6

i Matnyal No i 1 i 2 ;~ tl 5 i 6 . 7 i 8 j 9 10 II ı 12 ı 13 i 14 15
1--.--- .._--_ .._---_._----- ----- __ ' _____ j __ • __ i__ -- .---1--1---1--
, Cone. nas. rost. oral-ahoral '
i u7.aklığı f 9.9 10.7 10.3 9.9 10.21 10A! 10.5 10.7 10.5 9.Bı 9.91 ıo.:~1 10.6 10.2 10.
i '--T-'.-- ---1-- -- .-- --1--1-- -1--- ----,--- ----
Cone. nas. rost. dorso-ycııt- ı 7.21 7.31 6.9i ral yiiksekliği 7.2\ 6.8: 6.9' 7.'1 7.4 7.1 6.9 7.1 7.~1 6.8 7.3 7.
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Şekil 3/ A. Denizli horo,,;unun ha~ınııı sagitt<ıl kesitinin medial'den
görünüşü.

(Medial "icw of a !;agittal seeıion through ılw hcad of Dcııi,,;li eock)

Şekil 3! B. Şekil 3; A'nın şematik gorunumü.
a- Operculuııı h- Coııeııa nusa1is rustralis c- Concha nasa1is mcclia d-
Concha nasalis caudal is
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~ckil 4! A. Denizli horozunun başından alınan transversal kesit "I".
(TransYt~rsc sectiun of the head uf Denizli eoek "I").

b

d

~ekil ,ı. / B. ~ekil 4 i A'nın şematik gorunümü.
a- SepttlIJl nasale h- Opereulum nasale c- Conciıa nasalis rustralis d-

Laıııdla Yt'rticalis na rİs
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Şekil S! A. Denİzli horozunun haşından alınan trans\'l~rsal kesit "II".
(Transverse section of the hcad of Denizli eoek "II").

c

Şekil 5/ B. Şekil ;) / A'nın şcmatik gorunumü.
a- Septıım nasalc h- Coneha nasalis roslralis c- Sinııs infraorhitalis
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uzaklık ortalama 16.5 mm'dir. Conciıa nasalis media'nın ortasındaki
dorso-ventral mesafe ise ortalama 7.5 mm'dir (Tablo 4).

Cavitas nasalis'in orta kısmında eoncha nasalig media'nın vent-
ral'ine ductus nasolacrimalis geniş bir yarık ~eklinde açılır (Şekil 6-7/
c) .

Coıu:ha ııasalis caııdalis (Şekil 3/ d): Septum nasale uzakla~tırılarak
medial'den bakıldığında cavitas nasalis'in caudodorsaI'indc yeraldığı
görülür. :\asal concha'ların en küçüğüdür. Cavitas nasalis'in lateral
duvarının dorsal'inden orijin alır (Şekil 8-9/ al. MediaFden görünü-
şü küreye benzetilebilir. Çapı ortalama 5.8 mm'dir (Tablo 5). Concııa
nasalis caudalis'in b9~hığunun cavitas nasalis iLcdirekt ilişkisi yoktur.
Sadece ventrolateral'inde sinus infraorbitalis'lc ili~ki sağlayan küçük
bir ddiğe sahiptir (Şekil 8/ b, 9': b).

Siııus inji-aorbitalis (Şekil 5/ c, 6-7/ d, 8-9! c): Bir paranasdl sinus'
tur. Burun boşluğunun iki yanında lateral'de yeralır. Burun boşluğu
ve conclıa nasalis caudalis iLc ili~ki halindedir. Caudodorsal'ini göz
küresi, ventraırni ağız boşluğunun tavanı şekillendirir. Lateral duvarı
tamamı iLcderi tarafından oluşturulur. Medial'inde ise cavitas ndsalis
yeralır. Kemiksel çatısını kısmen os nasak, os palatinum, os jugalc,
os maxillare ~ckillcndirir. Burun boşluğu ve conclıa nasalis dorsalis
ile ilişkisini sağlayan deliklcr sinus'un dorsal'inde bulunur (Şekil 8/
b-d, 9/ b-d). Cavitas nasalis ile ili~kisini sağlayan yarık yani apertura
sinus infraorbitalis, concha nasalis dorsalis'le ilişkisini sağlayan deliğe
göre daha ventral konumdadır.

Ductus nasolacrimal is sinus infi-aorbitalis' in dorsal' inde yeralı r
(Şe k il 6- 7 / d).

Uıqoııa (Şekil 6-7-8/ c): Cavitas nasalis iLc cavum oris'j ili~kide
tutar. Rostral'de ortalama 1.2 mm eninde dar bir yarık halindeyken,
caudal'de eni ortalama 3.1 mm'ye ulaşır. Choana'nın uzunluğu orta-
lama 23.7 mm'dir Cralılo 6). Choana'nın geniş kısmı os palatinum'lar
arasında uzanır. Dorsal'de vümer \T septum nasak tarafindan meclian
olarak bölünür.



Tablo 4. Conclıa nasalis media'nın oral-aboral en uç noktalar arası uzaklık ve dorso-ventral yükseklik ölçüleri. (mm)

Matı>.rvalNo i ] ! 2 i;~ 4 i 5 i 6 i 7 i 8 : 9 ; 10 II 12 n 14, 15___ " ' ı__ ,__ : " ! !__ .- ---- --- ---
i i ~

Conc. nas. med. oral-ahoral i ,i i : i
uzunluk ' 16.6: 16.5 ]5.9' 16.1: 16.9 16.61 16.8! Hi.7 16.2 16.7 16.9: 16.31 15.9 16.7 16.4

: '
Conc. nas. n~cd:dorso-"ent--::-:----;--ı--'--:--ı--,--- --'--1--:- -,-----1--'-- --'
ral yükseklik i 7.4: 7.9; 7.;~: 7.6: 7.5, 7.2; 7.3' 7.5, 7.7 7.6 7.4 7.;~1 7.8 7.7, 7.8

Tablo ;). Conc1ıu nasali" eaudalis'in çap ölçüleri. (mm)

! Materyal No i 1 i 2 3 i -1 ı 5 i 6 7 n i 9 'I 10 LI 1]2 i 13 ı 14 15 i
i COl1c.n~~~audalis'in çapıT5.5-5~-5~l-6.2 5.8 -~ 5.7 -5.5 - 5A ----6.ı 6.OI-~91-5~-6.2,~O

Tablo 6. Choana'nm rostral ve candaPdeki eni ilc uZllnluk ölçüleri. (mm)

Materyal ]\0 i 1 i 2 ' 3 ı 4 5: 6 ı 7 8 ı 9 i ]0 1]1 ]2 B 14 15_________________ 1_- ! - __ '__ ---- -- -- -- -,-

Choana'l1ııı ro"tral'dc eni i 1.2: 1.3! 1.2 Lı 1.0[ 1.2 1.3 1.21 1.1 Lı 1.2 1.3 1.3 LO 1.;~

Ch••nn',,:, "nd.l'de cm i 3.~!_3.0!~3-t3.1- 2.f2.~=3.2=~~ı=3.2-33~f3~;-3.l- 3.1~
Choana'mn uzunlu~u ! 23.9: 23.41 23.8124.1 23.7/23.6 23.9 23.61 23.;J 2:~.4 2;~~9123:7-~.8-2:~.5 2;~.9
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Şekil 6.1 A. Denizli horozunuıı başından alınan transversal kesit "IIT".
(Transverse section of the head of Denizli cock "III").

Şekil 6/ B. Şekil 6/ A'nın şcmatik gorunumü.
u- Septum nusale lı- Conclıa nasalis mediu c- Ductus nasolacrimalis d-

Sinııs infraorhiüılis c- Choana
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Şekil 7/ A. Denizli horozunun ba!;'ından alınan transversal kesit "IV".
(Transvcrs{~ s~ctjoıı of tIl\: head of Denizli cock "IV").

a b

C.

d

Şekil 7/ B. Ş(~kil 7/ A 'nın şernatik gorunumü.
a- Septum nasale h- Coneha nasalis media c- Ductus nasolaerimalis d-

Sinııs İllfraorlıitalis t~- Choana
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Şekil 8/ A. Denizli horozunun hal;'lIldan alınan transversal kesit "V".
(l'l'ansvl~rse section of the head of Deliİzli eock "V").

Şekil 8/ B. Şekil 8/ A'nın şcmatik gorıınumii.
a- Conc1ıa nasalis caııdalis b-Concha nasalis caudalis'in sinus infraor-
bitalis'e açıhı:: ddiği (Opening of caudal coııcha into infraorhital sinus)
c- Sinus infraorbitalis d- Sinus infraorbitalis'iıı cavitas nasalis'e açılıl;'
deliği (Opening of infraorhital "inus into nasal cavity) c- Choana
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Şekil 9/ A. Denizli horozunun başından alınan transversal kesit "VI".
(Transverse section of the head of Denizli eoek "VI").

a

b

Şekil 9/B. Şekil 9/ A'nın şematik gorunumiL
a- Conelıa nasalis eaudalis b- Coneha nasalis eaudalis'in sinus infraorhi-
talis'(~ açılış deliği (Opening of eaudal eoneha int o infraorhital sinus)
e- Sinus infraorbitalis d- Sinus infraorhitalis'in ea-vitas nasalis'e açılış

deliği (Opening of infraorhital sinus into nasal eavity)
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Tartışma ve Sonuç

Denizli horozunda cavitas nasalis'in kemiksel çatısı Getty (6)
tarafından tavukgiller için bildirildiği gibi os nasale, os premaxillare,
os palatinum, vomer, os maxillare, os ethmoidalc ve os lacrimalc' nin
katkısıyla ~ekillenmi~tir. Bazı ara~tırıcılar (4, 10) tavukgillerde cavi-
tas nasalis'in kemiksel çatısının ~ekillcnmesine os lacrimalc'nin katı-
Iı~ından bahsetmemekted ir.

Cavitas nasalis'in dı~a açılan delikleri olan narcs'in hindi (3)
ve tavukgiller (10) için kaydedildiği gibi göz iLc gaga ucu arasındaki
mesafenin ortasında yer aldığı ve sagittal konumlu bir yarık ~eklinde
olduğu sapta nmı~tır.

Nares'in tavukgillerdeki uzunluğu 7-9 mm, geni~liği ise 1-2 mm
olarak bildirilmesine (6) kar~ın aynı ölçümler Denizli hurozunda or-
talama 9.6 mm ve 1.8 mm olarak alı nml~tlr.

Operculum; gallus'ta burun delikleri üzerine uzanan boynuzsu
bir çıkıntıolarak tanımlanmaktadır (6, 15). Aynı olu~umun Denizli
horozunda kıkırdaksal bir iskeletinin olduğu ve bu iskeletin concha
nasalis rostralis ile bağlantısının bulunmadığı g-örülmü~tür.

Cavitas nasalis'i iki e~it yarıma ayıran septum nasale literatürdc
(6, 14) bildirildiği gibi tam bir kıkırdak bölme şeklindedir.

Eııenberger-Baum (4) ve Nickel et aL. (14) tavukgillerde burun
bo~luğunda memelilerin concha nasalis dorsalis ve condıa nasalis
ventralis'inin kar~ılığı olan iki concha'nın bulunduğunu kaydetmi~tir.
Yapılan çalı~mada ise diğer ara~tırıcıların (6,8, LO, 12) belirttiği gibi
üç adet eonc!ıa'nın varlığı saptanml~tır.

Tavukgillerdt: coneha'ların iskeletinin kemiksel (10) olduğu veya
kısmen yada tamamıyla kcmiksd olabileceği (8) beIirtilmi~tir. Denizli
horozunun cavitas nasalis'inde yer alan üç concha'nın iskeletinin ise
Getty (6) ve ~ickeI et aL. (14) tarafından bildirildiği ~ekilde kıkırdak-
salolduğu görülmüştür.

Tavukgillerin cavitas nasalis' inde yer alan conciıa nasalis rostra-
lis'in uzunluğu 8 mm, dorsoventral genişliği 6 mm, eondıa nasalis
medialis'in uzunluğu IS mm, dorsoventral geni~liği :) mm, condıa
nasalis caudalis'in çapının ise 5 mm olduğu görülmü~tür (6). Denizli
horozunda aynı ölçümlcr concha nasalis rostralis'te ortalama ıo.:~
mm-7.1 mm, concha nasalis medialis'te ortalama 16.5 mm.-7.S mm
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bulunmuş, concha nasalis caudalis'in çapının ise 5.8 mm'lik ortalama
değerde olduğu saptanmıştır. Her üç concha için elde edile n değerle-
rin dağılımı Iiterati.irde (6) bildirilen değerlerden yüksek bulunmuştur.

Sinus infraorbitalis'le ilgili bulgular tavukgillere ait daha önce
yapılan araştırmalarla (4, 6, 8, iO) uyum içindedir.

Sinus infraorbitalis'in cavitas nasalis'c açılan deliğinin sinus'un
dorsomedial duvarında olduk<;~ayüksekte bulunuşu, sinus exudatının
bu delik aracılığıyla cavitas nasalis'e drenqjının hindidekine (3) benzer
tarzda güç olacağı nı düşü ndürmekted ir.

Cavitas nasalis'le cavum oris'i ilişkide bulunduran choana'nın
uzunluğu tavukgillerde 22 mm olarak bildirilmesine karşın, Denizli
horozunda aynı uzunluğu n ortalama 23.7 mm olduğu saptanmıştır.

Denizli horozunun cavitas nasalis'ine ait makroskobik ve sub-
gros bulguları gencl olarak tavukgillere ait bildirilen (6, 8, 12, 13)
bulgulara benzerlik göstermektedir. Ancak sayısal değerler Denizli
horozunda biraz daha fazla bulunmuştur.
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