
A.Ü. Vet. Fak. Derg.
41 (2): 154-1681994

DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SİSTEMİNİN
MORFOLOJİSİl III. PULMO, SACCI PNEUMATICI
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Morphological investigations of the respiratory system of the Denizli cock.
III. The lungs and air sacs

Summary: The pulmones are not lohed and light red in colour in the De-
nizli coek (n:20, adult). Vertehral and costal sUlfaces have deep furrows caused
hy the second to the sixth vertehral rihs. The two main hrochi pierce the septal
sll1faee and hilus. The calihre of the primary hronchus is variahle. It is widest
at the point where it enters the lung (3.5.5.5 mm). It progressively deCl'eases he-
ing redueed to ahout 1.2-2 mm where it joins the ahdominal sac. The primary
hronchus has not a vestihule. It gives off foıır secondOl'y hrom'hi in the Denizli
eock. these are four medioventral. eight mediodorsal, eight lateroventral and 18
to 25 laterodorsal secondOl'Y hronchi. The secondOl'Y hrom'hi of the groııps give
offthe parahronehi at the 1-1.8 mm in calihre.

The air san except craniol and cOlıdal tlıoracic sacs have diverticula and
areate hones. The cervical sac areates all eervical vertehrae except the atlas
and axis. the first thoracic vertehra and rih. The clavieular sac areates the ster-
num. coracoid, second sternal rih and hıımems. The ahdominal sac is hilateral-
Iy asymmetric. It areates Iıımhosacral hone. iliıım. seventh thoraeal vertehra
and rih, hut does not the femur. The capaeity of the left ahdominal sac is always
higger than right ahdominal sac.

The hody weight of Deni'::licoek is 2 .431~0.041 kg. the total volum e of the
casts of the air sacs and lungs are 654.66~ 12.32 ml. This volume is higher than
those of common findings.

Özet: Denizli hOl'ozunda (Denizli TavukrilIlik Üretme İstasyonıı'ndan sa~-
lanan ergin 20 adet) akci/f,erler aç'ık kırml':'1renkli ve lohsuzdıır. Akci.!ferlerin
f(Jcies vertehralis ve facies costalis'inde 2, 3, 4, 5, 6. costa'lartn derin izleri yer
altr. Broııchus primariııs akcilfer/ere septal yiizden ve hilus'tan girer. Akci/f,erle-
re girdi/f,i yerde 3.5-5.5 mm ç'aıJOsahiptir. Vestihıılıım şekillendirmeyen intra-
pulmoner hroııdıııs primariııs'un Ç'(Jplgiderek maltr ve ahdominal hava kesesi-

i. rlu çalışma AÜ Araştınna Fonu tarafıııdan dı:sıı:klcnmişıır.
2 I'rof. Dr. AU Veteriner Fakültesi. Anatnmi Anahilim Dalı, Ankara.
:1. Doç. Dr. AÜ Veteriner Fakültesi, Anatnmi Anahilim Dalı, Ankara.
4. Dr. AÜ Veıeriner Fakültesi, Anatnmi Anahilim Dalı. Ankara.



DENİzLİ HOROZUNUN SOLUNUM SiSTEMİ 155

ne haKlandiKI yerde J .2-2 mm ye düşer. Bronchus primarius'tan hronclıi secun-
darii ayrılır. Bunlar dört adet hronclıi medioventrales, sekiz adet hronchi medi-
odorsales, sekiz adet hronchi lateroventrales ve /8-25 adet brom,'hi laterodor-
sales'dir, Bronchi secundarii'den ise çapı /-/.8 mm olan parabronchus'lar
çıkar,

San'us thoracicus cranialis, saccus thoracicus caudalis dışında tüm hava
keselerinin divertikülleri vardır. Bunlardan hazıları kemikleri havalandınr.
Soccus cervicalis atlas, axis hariç tüm hoyun omurlannı, hirinci costa ve hirin-
ci sırt omurunu, saccus C!avicularis sternum, os coracoides, ikinci sternal costa
ve humerus'u havalandınr. Bilateral asimetrik olan saccus ahdominalis os lum-
hosocrale, ililim, yedinci thoraml vertehra ve yedince costa'ya Riren divertikül-
ler verir, Femur'u havalandıran divertikül'ü yoktur, Daima sol ahdominal hava
kesesi sa,~ahdominalhava kesesinden hüyüktür.

Hava keseleri incelenen Deni:li horozlarımn viicut aKII'IIKI2.43 J "!.O,04 J
kg, hava keseleri ve akcillerler kasllmn toplam hacmi ise 654,66"!. J 2.32 mIdir,
Bu hacim tavukgiller iç'in hildirilen de,~erlerden oldukç'a yüksektir,

Giriş

Kanatlı hayvanlar açık kırmızı renkte oldukça küçük akciğerlere sahiptir.
Lopsuz olan akciğerlerin küt dorsal kenarı columna vertebralis'e paralelolarak"
keskin olan ventral kenarı ise synchodrosis intercostales düzeyinde uzanır (7,
15).

Trachea son kısmında syrinx'i şekillendirerek iki ana bronchus'a ayrılır.
Bunlar septum horizontale'yi delerek kan damarlarıyla birlikte akciğerlere girer.
Akciğer paranşiminde dorsal konumda uzanan bronchus primarius, mesobronc-
hus olarak bilinir. Mesobronchus'un çapı başlangıcından akciğerlerin ortasına
doğru hafifçe artarak vestibulum'u şekillendirir. Bir süre aynı kalan çap daha
sonra caudal'e doğru gittikçe azalır ve abdominal hava kesesi girişinde sonlanır
(5, 8, 13, 15). Her bir bronchus primarius dört grup bronchi secundarii verir.
Bunlar bronchi medioventrales, bronchi mediodorsales, bronchi lateroventrales,
bronchi laterodorsales'tir. Bronchi secundarii'den bazıları direkt hava keseleriy-
le bağlantılıdır (7, 11, 16). Bronchi secundarii birbirleriyle anastomoze olan pa-
rabronchus'ları (bronchii tertiarii) verir. Dış çapları türlere bağlı olarak 0.5-2
mm arasında değişen parabronchus'lar akciğer vol üm ünün yarısını veya daha
fazlasını kapsar (7).

Kanatlıların solunum sisteminin diğer bir karakteristik özelliği hava kesesi-
nin bulunmasıdır. Hava keseleri akciğerlerle bağlantılıdır. Bunlar başlangıçta
bronchus'ların extrapulmoner uzantıları şeklinde olup, civcivde kuluçkadan çık-
tıktan sekiz gün sonra farkedilir (5). Hava keseleri vücudun spesifik ağırlığını
azaltmada etkindir. Ayrıca vücut ısısının regülasyonunda, ses üretiminde rol oy-
nar. Önemli fonksiyonlarından biri de kanatlı akciğerinin total kapasitesinin az-
lığını kompanze etmektir (15, 16).
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Kanatlılarda; saccus cervicalis, saccus C1avictılaris, saccus thoracicus crani-
alis, saccus thoracicus caudalis ve saccus abdominalis olarak adlandırılan hava
keseleri bulunur (4,5, 7, 12, 15, 16, 19). Hava keseleri divertiküller yap'ar iç or-
gan ve kasıarın arasına girer, ayrıca bazı kemikleri de havalandım. Olümden
sonra hava keseleri daima pörsür, trachea'dan hava vermek sureti ile onları tek-
rar şişirmek mümkündür. Hava keselerinin birbirleriyle temas ettikleri yerlerde
iştirakleri de söz konusudur (5).

Denizli ve Muğla illeri çevresinde yetiştirilen ve ortalama 15-16 sn gibi
uzun süre kesintisiz ötüşleriyle tanınan Denizli horozunun (1) solunum sistemi-
nin incelendiği çalışmanın bu bölümünde ses üretiminde etkin roloynayan akci-
ğer ve hava keseleri incelenmiş, farklılıkları ortaya konmaya çalışılmıştır.

Materyal ve Metod

Denizli Tavukçuluk Üretme İstasyonu'ndan sağlanan Denizli horozlanndan
20 adedinde ketamine hydrochloride* (3cc/kg) ile anestezi sağlandı. Canlı ağır-
lıkları Tariergewicht marka terazi ile saptanan horozların 10 adedine hava kese-
lerini demonstre etmek, havalı kemikleri saptamak ve bronchus'ları incelemek
amacıyla trachea yolu ile methylmethacrylate grubundan otopolimerizan likit ve
toz karışımı (Takilon) enjekte edildi. Polimerizasyon sağlandıktan sonra dokula-
nn maserasyonu için materyal %3 lük KOH içinde 48 saat bekletiidi. HorozIa-
nn diğer LO adedine yine aynı amaçla trachea'dan Neoprene latex 115 enjekte
edildi. Materyaller soğuk hava deposunda uzun süre (2 ay) bırakıldı. Daha sonra
horozıann beş adedi diseke edilerek bulgular alındı, diğer beş adedi konsantre
HCl içinde 2-3 gün bırakılarak dokuların maserasyonu sağlandı. Materyallerin
akar suda yıkanarak yağ ve doku artıklannın giderilmesinden sonra bulgular
alındı.

Maserasyonun gerçekleştirildiği 15 materyalde akciğerlerle hava keseleri-
nin kastının toplam hacmi (su dolu bir kaptan taşırdığı sıvının hacminin mili-
metrik kapla ölçülmesi yoluyla) saptandı.

Horozların canlı ağırlığı ve hava keseleri ile akciğer kastının toplam hacmi
arasındaki ilişki Pearson korelasyon testi (20) ile araştırıldı.

Araştırmada ayrıca Anatomi Bilim Dalı'nda sürekli kullanılan pens, bisturi,
makas, kostatom vb. aletlerle ölçümlerin gerçekleştirilmesinde digital kompas
(Mitutoya digimatic caliper 150 mm'lik) dan faydalanıldı.

Bulgular

. Denizli horozunda akciğerler açık kırmızı renkli ve lopsuzdur. Craniodor-
sal'i sivri olan akciğerlerin columna vertebralis'e paralelolarak uzanan dorsal
kenarı kütlür. Akciğerlerin vertebra'larla temasta olan facies vertebralis ve cos-

• Kelalar
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ta'lara dönük olan facies costalis'in de 2, 3, 4, 5, 6. costa'lann derin izleri yer alır
(Şekil S, 6/A). Keskin olan ventral kenan synchodrosis intercostalis düzeyinde
bulunan akciğerler cranioeaudal yönde birinci ve sonuncu (yedinci) costa ara-
sında uzanır.

Cavum thoracis'e giren trachea (Şekil I/a) syrinx'ten sonra iki ana bronc-
hus'a aynlır. Syrinx'in şekillenmesine katkısı bulunan iki extrapulmoner bronc-
hus primarius akciğerlere septal yüzden ve hHus'tan girer. Akciğerlerin caudal
ucuna kadar intrapulmoner bronchus primarius (Şekil 4/BP) olarak devam eder.
Denizli horozunda vestibulum şekillendirmeyen intrapulmoner bronchus prima-
rius akciğerlere girdiği yerde en geniş çapa sahiptir (3.5~5.5 mm). Abdominal
hava kesesine bağlandığı yer ise çapının en düşük olduğu yerdir (I .2-2 mm).
İntrapulmoner bronchus primarius'tan ayrılan dört grup bronchi secundarü var-
dır. Bunlardan bronchi medioventrales (Şekil 3, 4/mv) çapı en geniş bronchi se-
cundarii olup dört adettir. Bronchi medioventrales'in çapı en geniş olduğu yerde
4-5.5 mm dir. Sekiz.adet olan bronchi mediodorsales (Şekil 1,2/md, 4/MD) çapı
ikinci derecede geniş olan bronchi secundarii'dir (2.5-3.8 mm). Bronchi latero-
ventrales'de (Şekil 4/LV) sekiz adettir. Bunlardan üç adedinin bronchi medio-
dorsales'e yakınken beş adedinin çapı parabronchus düzeyindedir (1-2 mm).
Bronchus laterodorsales ise bronchus primarius'un lateral'inden ayrılır ve çapı
parabronchus gibi dar olup sayısı 18-25 adettir.

Parabronchus'lar (Şekil I, 2, 3, 4/p) ise bronchi secundarii'den ayrılan ve
birbirleriyle anastomozlaşan küçük çaplı (I -1.8 mm) çok sayİda üçüncü derece-
deki bronşlardır ve akciğerin büyük bir bölümünü kaplarlar.

Hava keseleri

Denizli horozunda hava keselerinin korozyon kastı çıkarılmış, bunların di-
vertikülleri ve havalı kemikler saptanmıştır.

Hava keseleri saccus cervicalis, saccus clavicularis, saeeus thoraeieus era-
nialis, saeeus thoraeieus eaudalis ve saecus abdominalis'ten ibarettir.

Saeeus eerviealis (Şekil 5, 6/sc):

Akciğerlerin margo eranialis'inin dorsal yarımı ile clavicular hava kesesi,
traehea, esophagus, boyun kasları arasında yer alır. Çift bilateral simetrik görü-
nümde olan bu hava kesesinin sağ ve sol yarımlan dorsal'de birbiriyle ilişkilidir.
Bu nedenle eervieal hava kesesi tek olarak değerlendirilmiştir. Saccus cervica-
lis'in caudal'ini 2. costa sınırlandırmıştır. Lateral'den ve dorsal'den bakıldığında
eaudal'de en geniş olan saccus eerviealis, eranial'e doğru cavum thoraeis'in şek-
line uygun bir biçimde daralarak uzanır. Her iki akciğerde de bronchus medio-
ventralis i ile havalandırılır. Saccus eerviealis'in cranial'e doğru uzantısı diverti-
cula vertebralia'dır. Hava kesesinin sağ lı sollu bir çift tüp şeklindeki bu cranial
uzantılan (Şekil 6/sc') eolumna vertebralis'İn her iki yanında forr. transversaria
İçinden geçerek axis'e, eanalis vertebralis içinde ise 4. boyun omuruna kadar
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uzanır. Diverticula vertebralia'nın columna vertebralis'in içinde ve dışında uza-
nan sağlı sollu uzantıları forr. intervertebralia'dan geçen bağlayıcı uzantılarla
birleşmektedir. Diverticula vertebralia ayrıca atlas ve axis dışında tüm boyun
omurlarını, birinci sırt omurunu, birinci costa'yı havalandırır.

Saccus davicularis (Şekil 5, 6,7/scl):

Median konumlu tek bir kesedir. Thorax girişini kaplar. Kalp ve akciğerin
cranial'inde yer alır. Omuz kemeri ve sternum tarafından çevrilmiştir. Dorsal'de
trachea ve esophagus aracılığıyla saccus cervicalis'ten ayrılır. Os coracoides ve
onun kaslarıyla sıkı temas halindedir. Bir bölümü thorax dışında yer alır. Saccus
clavicularis median konumlu bir oda ile lateral konumlu iki odacıktan oluşmuş-
tur. Median konumlu odacık kalp ile sternum arasında uzanan diverticulum sub-
cordale, kalp üzerinde yer alan diverticulum supracordale ve trachea ile esopha-
gus arasında uzanan diverticulum esophagotracheale'yi verir. Median odacık
caudal'de kal be kadar uzanır ve esophagus, trachea, syrinx, kalbe giren çıkan
büyük damarlarla sıkı temas halindedir. Bu odacıktan ayrıca sternum, os coraco-
ide s ve ikinci sternal costa'yı havalandıran divertiküller ayrılır. Saccus C1avicu-
laris'in lateral odacıklarından diverticulum axillare ve diverticulum humerale
ayrılır. Diverticulum axillare medial'de sternum'u os coracoides'in tümünü hava-
landıran divertiküller verir. Bunlar median odacığın verdiği divertiküllerle birle-
şir. Extrathoracal diverticulum axillare scapula ve humerus kasları arasında uza-
nır ve caput humeri'yi çevreler. Diverticulum humerale humerus'a proximal'den
girer ve kemiği tümüyle havalandırır. Saccus cervicalis bronchus medioventra-
lis I-II aracılığıyla havalandırılır.

Saccus thoracicus cranialis (Şekil 5, 6, 7/stcr):

Lateral'den görünüşü dikdörtgene benzeyen bir çift az çok simetrik kesedir.
Lateral'den sternal costa'lara dayanmıştır. Akciğerlerin ventromedial yüzünü ör-
ter. Bronchi medioventrales'ten havalandırılır. Bu hava kesesinin medial yüzü
kalp, karaciğer, esophagus'un caudal ucu ve proventriculus ile çevrilmiştir. Sac-
cus thoracicus cranialis'in herhangi bir divertikülü yoktur ve hiç bir kemiği ha-
valandırmaz.

Saccus tlioracicus caudalis (Şekil 5, 6/stca):

Bir çift yassı asimetrik hava kesesidir. Akciğerlerin caudoventral'indeki bir
grup parabronchus ve bronchus lateroventralis II tarafından havalandırılır. Sac-
cus thoracicus cranialis'e göre oldukça küçüktür. Medial'i saccus abdominalis
ve saccus thoracicus cranialis'le örtülü olduğu için iç organlarla direkt teması
yoktur. Lateral yüzünün craniodorsal'i son iki costa'ya dayanır. Bu hava kesesi-
nin de saccus thoracicus cranialis gibi divertikülü yoktur ve hiç bir kemiği hava-
landırmaz.

Saccus abdominalis (Şekil 5, 6, 7/sa):

Diğer hava keselerine göre oldukça büyük olan saccus abdominalis çifttir.
Akciğerlerden cloaca'ya kadar uzanır. Bronchus primarius'un devamı şeklinde
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ostium caudale'den başlar. Sol abdominal hava kesesi sağdakine göre daha ge-
niştir. Bu, ventriculus'u (pars muscularis) dorsal, kısmen lateral ve medial'den
sarar (Şekil 7/pm). Gaster'in dorsal'i ve sağ böbreğin ventral'i arasında oldukça
büyük bir divertikülü uzanır. Geride cloaca'yı ve pelvis boşluğunu tamamı ile
kuşatır. Sağ abdominal hava kesesi lateral'de sağ karın ve kısmen pelvis boşluğu
duvarına yaslanmıştır. Barsakları lateral'den çevreleyerek sağ böbreğin vent-
ral'ini örtmüştür. Sağ ve sol abdominal hava keseleri ayrıca os lumbosacrale, ili-
um, canalis lumbosacrale, yedinci thoracal omur ve costa'yı havalandıran diver-
tiküllere sahiptir. Articulatio coxae'yi çevreleyen diverticula acetabularis
oldukça belirgindir. Femur havalı değildir.

Akciğerlerin ve hava keselerinin incelenmesi amacıyla kullanılan Denizli
horozlarının canlı ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir.

Materyal no Canlı ağırlık (kg)

1 2.740

2 2.450

3 2.380

4 2.410

5 2.570

6 2.670

7 2.440

8 2.355

9 2.160

Lo 2.280

II 2.400

12 2.100

13 2.500

14 2.200

15 2.450

16 2.360

17 2.210

18 2.600

19 2.640

20 2.700
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Canlı ağırlıklan saptanan ilk 15 Denizli horozunun hava keseleri veakci-
ğerler kastının toplam hacmi ise aşağıda gösterilmiştir.

Materyal no

1

2
3
4
5

6

7

8
9

LO

II

12

13

14

15

600

710
680

650
720

580

630

710

590

635

680

665

705
595

670

Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesine göre Denizli horozu-
nun ağırlığı 2.431 tO.04 1 kg, hava keseleri ve akciğerlerin kastının toplam hac-
mi ise 654.667t12.32 ml olarak bulunmuştur.

Yapılan Pearson korelasyon testine göre ağırlık ve akciğer ile hava keseleri
kastının toplam hacmi arasında herhangi bir ilişkininolmadığı saptanmıştır.

Tartışma ve Sonuç

Denizli horozunda akciğerlerin şekil ve konumu literatür (7, ı ı, ı5) ile
uyumludur.

Trachea, cavum thoracis'te syrinx'ten sonra iki ana bronchus'a ayrılır. Akci-
ğerlere septal yüzden ve hilus'tan giren iki extrapulmoner bronchus primarius
vestibulum şekillendirmeden intrapulmoner bronchus primarius olarak akciğer-
lerin caudal ucuna kadar devam eder. Bazı araştırıcılar tavuk (5, 8, 13, 15) ve
hindide (3) intrapulmoner bronchus primarius'un iğ şeklindeki genişlemesinin
(vestibulum) varlığından bahsetmektedir. Ayrıca kanatlı hayvanlarda vestibu-
lum'un her zaman görülmediği de kaydedilmiştir (7, ll). Denizli horozunda da
bu görüşe benzer tarzda vestibulum'a rastlanmamıştır.
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Şekil 1: Denizli horozunda akcfğerler ve trachea'nın plastik kastının ventral'den görünüşü.
(Ventral view of the plastic cast of the lungs and trachea of Deriizli cock.)

a- Trachea md-Bronchi mediodorsales p-Parabronchus

Şekil 2: Denizıi horozunda sağ akciğerin plastik kastının ventromedial'den görünüşü.
(Ventromedial view of the plastic casl of the right lung of the Denizli cock.)

mv-Bronchi medioventrales p-Parahronchus

161
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Şekil 3: Denizli horozunda sağ akciğerin plastik kastının lateral'den görünüşü.
(Lateral view of the plastic cas[ of [he right lung of the Denizli cock.)

md-Bronchi mediodorsales p-Parabronchus

Şekil 4: Denizli horozunun sağ akciğerinin venlromedial'den şematize:: şe::kli"Plastik kastlan
şematize edilmiştir"

(Ventromedial vie::wof the right lung of the::Denizli cock drawn fromplasıic casıs)
131'-13ronchus primarius MD- 13ronchi medjodorsales MV - 13ronchi medioventrales LV - Bronchi

lateroventrales P-Parahronchus
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Şekil S/A.Dcnizli horozuncla hava keseleri ve akciğerin koroıyon kasıı Sol lateral'den gorünüşü.
(Air sac system of ıhe Denizli cııck. Left lateral view. "corosian cası")

sc

Şekil sm. Şekil S/A'nın şematik görünümü.
A- Sol akciğer (ldı Jung) sc- Saccus cervicalis sCı-Saccus clavicularis sıcr- Saccus ıhoracicus cra-

nialis stca- Saccus thoracicus caudalis sa-Saccus abdominalis
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Şekil 6/A. Denizli horozunda haya keseleri ye akciğerin korozyon kast!. Sağ Iateral'den görünüş.
(Air sac system of the Denizli cock. Righı lateral yiew. "corosion east")

Şekil 6/B. Şekil o/ALın şematik görünümü.
A-Sağ akciğer (right lung) sc-Saccus cervicalis

sCı-Saccus C1aYicularis stcr-Saccus ıhoracicus cranialis
stca-Saccus thoracicus caudalis sa-Saccus abdominalis

sc'-Saccus cervicalis'in diyertikülleri (The diyerticula of the cervical sac)
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Şekil 7/A. Denizli horozunda hava keselerinin korozyon kastı'nın venırarden görünüşü.
(Air sac system of ıhe Denizli cock, Ventral view, "corosion cası")
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Şekil 7/B, Şekil 7/A'nın şematik görünümü.
sCı-Saccus clavicularis sıcr-Saccus thoracicus cranialis

sa-Saccus abdominalis
pm- Venıriculus :'Pars muscularis"in abdominal hava kesesi üzerinde bırakmış olduğu derin iz.

(Impression caused by the ventriculus in the left abdominal sac)
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Denizli horozunda intrapulmoner bronchus primarius'tan dört adet bronchi
medioventrales, sekiz adet bronchi mediodorsales, sekiz adet bronchi latero-
ventrales ve 18-25 adet bronchi laterodorsales ayrılır. Bronchi laterodorsales ha-
riç diğer bronchi secundarii sayıları literatür (7) ile uyum içindedir. Bronchi la-
terodorsales sayısı ise tavukgillerde 25-30 adet olarak bildirilmektedir. Yapılan
çalışmada 25 adetten fazla bronchi laterodorsales'e rastlanmamıştır. Parabronc-
hus'lar Getty (7), King et al (11) un bildirdiği gibi bronchi secundarii'den ayrı-
lan ve birbirleriyle anastomozlaşan küçük çaplı çok sayıda üçüncü derecedeki
bronşlar olarak görülmüştür.

Hava keseleri; araştırıcıların bildirdiği gibi (2, 6, 7, i1, 12, 17, 18) saccus
cervicalis, saccus C1avicularis, saccus thoracicus cranialis, saccus thoracicus
caudalis ve saccus abdominalis'ten ibarettir.

Saccus cervicalis'in konumu literatürle (5) uyum içindedir. Bu hava kesesi-
nin divertiküllerinin atlas'a kadar tüm boyun omurlarını havalandırdığı bildiriI-
mesine (15) karşın Denizli horozunda atlas'la beraber axis'inde havalı olmadığı
görülmüştür. Bu bulgu Getty (7) ve King (9) in bildirdiklerine benzerlik göster-
mektedir.

Saccus C1avicularis'in konumu ve divertikülleri literatürle (15) uyumludur.
Ancak incelenen Denizli horozlarının tümünde bu hava kesesinin havalandırdığı
kemiklerden birisi olan os coracoides'in tamamıyla pneumatize olduğu görül-
müştür. King (9) ise aynı kemiğin bilateral asimetrik pneumatizasyon gösterdi-
ğini bildirmektedir.

Lateral'den görünüşü dikdörtgene benzeyen saccus thoracicus cranialis be-
lirtildiği gibi (7, 14) hiç bir kemiği havalandırmamaktadır ve herhangi bir diver-
tikülü yoktur.

Divertikülü olmayan ve hiç bir kemiği havalandırmayan saccus thoracicus
caudalis Getty (7), Nickel et al (15) tarafından bildirildiği gibi medial'de saccus
abdominalis ve saccI.İs thoracicus cranialis ile örtülü olduğu için iç organlarla
direkt temasta değildir. Ellenberger-Baum (5) ise aynı hava kesesinin mide, ak-
ciğer, karaciğeri kısmen örttüğünü belirtmektedir.

Saccus abdominalis diğer hava keselerinden oldukça büyüktür. Bilateral
asimetrik olan bu keselerden soldaki sağdakine göre daha büyüktür. İncelenen
literatürde (5, i5) ise sağdaki abdominal hava kesesinin daha büyük olduğu be-
lirtilmiştir. Bunun dışında sac cu s abdominalis'e ait divertiküller ve pneumatize
kemikler tavukgillere (7,9, i5) ait bulgulara benzerlik göstermektedir.

Hava keseleri incelenen Denizli horozlarının ağırlığının 2.431 :t0.04 i kg,
hava keseleri ve akciğerler kastının toplam hacminin ise 654:t i2.32 ml olduğu
saptanmıştır. King et al (10) tavukgillerde aynı yöntemle hava keseleri akciğer-
ler kastının toplam hacmini hesaplamış ve vücut ağırlığı 3.756 kg olan horozlar-
da bu hacmi 497:t109 ml olarak bildirmiştir. Vücut ağırlığı oldukça hafif olan
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Denizli horozlannda akciğerler ve hava keselerinin toplam hacminin bildirilen
değere gö.'e çok yüksek olduğu göze çarpmaktadır.

Denizli horozunun tüm solunum sisteminin anatomisini açıklayan araştır-
malar dizisinin değerlendirilmesi yapıldığında özellikle akciğerler ve hava kese-
leri kastının toplam hacminin tavukgiller için bildirilen değerlerden fazla oluşu
ile syrinx'te görülen değişik yapının kesintisiz uzun ve farklı ötüşe etken olacağı
düşünülmüştür.
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