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Kısa Bilimsel Çalışma / Short Communication 

Bir tavukta gerçek polymelia, üç cecum, çift rectum ve çift ventus 
bulunma olgusu 
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Özet: Bu çalışmada 35 günlük bir tavukta gerçek polymelia, üç cecum, çift rectum ve çift ventus vakası tanımlandı. Polymelia 
olgusunda, sol os ilium, synsacrum ve vertebrae caudales’e bağlanan şekilsiz bir kemik ile buna eklemleşen bir adet femur’un 
bulunduğu, femur’un distal’ine ise normalden kalın bir tibiotarsus’un eklem yaptığı gözlendi. Alt ucu çatallanarak iki ayrı eklem 
çıkıntısı şekillendiren tibiotarsus’a, iki ayrı ayağın tutunduğu belirlendi (polydactylia). Ayrıca kalınlıkları ve uzunlukları birbirinden 
çok farklı olmayan üç adet cecum’un bulunduğu, rectum’un, başlangıcından 5 cm sonra ikiye ayrıldığı ve bunların iki ayrı ventus’la 
bağlantı kurduğu görüldü. Bu ventus’lardan sadece sağ tarafta bulunanın fonksiyonel (açık) olduğu saptandı. Arteria mediana 
caudae’nın, caudal’e doğru ilerleyerek iki rudimenter ayaktan vücuda uzak olanı beslediği, diğer ayağın ise arteria ischiadica’nın 
gerisinde, pars synsacralis aorta’nın sol tarafından çıkan bir damar tarafından beslendiği belirlendi. 

Anahtar sözcükler: Çift rectum, çift ventus, polymelia, üç cecum  

Polymelia case in a chicken possessing triple cecums, double rectums, double vents 

Summary: This study demonstrates a polymelia case in a 35-day old chicken possessing double vents, rectums and triple 
cecums. Gross anatomic dissection was revealed an additional irregular bone attaching to the left ileum, synsacrum, and caudal 
vertebrae. A single potent femur joined distally to this bone. A larger tibiotarsal bone, in turn, fused with the distal end of the femur. 
The divided each distal ends of the tibiotarsal bone was also observed to hold a rudimentary leg. In the material disected, there were 
three nearly equal cecums. The rectum was observed to divide into two equal components caudally 5 cm far from its origin, ending 
with two vents. The right vent was functional only. The median sacral artery anormally descended at caudal direction, supplying the 
rudimentary leg which was away from the body. The other leg was nourished by a vessel originated from the left side of the sacral 
part of the aorta. 

Key words: Double rectums, double vents, polymelia, triple cecums. 
 

 

 
Evcil memelilerde ve kanatlılarda; konjenital olarak 

ekstremitelerden birinin tümüyle veya basipodium’un 
proximal’den itibaren sayıca birden fazla şekillenmesi 
olgusuna polymelia, ekstra bacağın bütün oluşumlarıyla 
ayrı olarak bulunmasına da gerçek polymelia denir (2, 3). 
Polymelia olgusu, evcil kanatlılar üzerinde yapılan bazı 
araştırmalarda bildirilmiştir (3, 6, 7). Olgu parazitik 
polymelia (6), dört cecum’luluk (4), üç cecum’luluk ve 
anus dublex (3) gibi konjenital anomalilerle beraber 
gözlenebilir. Kanatlılarda polymelia olgusu ile ilgili daha 
önce yapılan çalışmalara bakıldığında, ekstra bacakların 
beslenmesi konusunda bir bilgiye rastlanmamıştır. Bu 
çalışma, 35 günlük bir tavukta gerçek polymelia, çift 
ventus, çift rectum ve üç cecum vakasının tanımlanması, 
ayrıca ekstra bacakların vaskülarizasyonunun belirlenmesi 
amacıyla yapılmıştır.  

Mudurnu civarında bulunan bir broyler kümesinden 
temin edilen 35 günlük 1650 gr ağırlığındaki bir tavuk, 

ketamin HCI ile derin anesteziye alındı. Vücut boşluğu 
açıldıktan sonra, arcus aorta’dan girilerek damarlar 
fizyolojik tuzlu su ile temizlendi ve aynı damardan 
renklendirilmiş lateks enjekte edildi. Damar içindeki 
lateksin sertleşmesi için bir hafta beklendikten sonra 
diseksiyon yapıldı. Kadavra, diseksiyon ve bulgu alma 
sırasında % 10’luk formol solusyonunda tutuldu. Ekstra 
bacak ile ona bağlı ayaklara ait kemik oluşumların daha 
iyi değerlendirilmesi amacıyla materyalin radyografisi 
çekildi. 

Terminoloji yönünden 1993’de yayımlanan Nomina 
Anatomica Avium’dan (1) yararlanıldı. 

Hayvan canlıyken inspeksiyonda, vücudunun arka 
tarafında, yere temas etmeyen iki adet ayağın bulunduğu 
görüldü. Ancak daha sonra palpasyonda, caudal bölgede 
yaklaşık median hattan başlayarak sol tarafa doğru 
yönelen bir adet femur’un, ona bağlı bir adet 
tibiotarsus’un ve daha sonra da iki adet ayağı oluşturan 
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tarsometatarsus ve digiti’lerin bulunduğu saptandı. Bu 
ayaklara ait anatomik yapıların tam olarak şekillendiği 
fakat normal ayaklara oranla daha küçük oldukları 
belirlendi. 

Diseksiyon aşamasında ise synsacrum düzeyinde, 
yaklaşık median hat üzerinde, sol os ilium, synsacrum ve 
vertebrae caudales ile birleşmiş şekilsiz bir kemiğin 
bulunduğu, ona eklemleşen bir adet ekstra femur’un 
caudal’e doğru yöneldiği, bu femur’un alt ucuna ise 
normalden kalın bir tibiotarsus’un eklem yaptığı gözlen-
di. Üzerindeki kaslar kaldırıldığında tibiotarsus’un, sanki 
biri tam olarak gelişmemiş iki adet tibiotarsus’un birbiri 
ile kemiksel olarak eklemleştiği görüntüsü verdiği, buna 
bağlı olarak alt ucunun ikiye çatallandığı ve buradan 
itibaren iki adet ayağın bütün oluşumlarıyla, ancak 
normalden biraz daha küçük olarak yer aldığı saptandı. 
Radyografik görüntülerin bu bulguları desteklediği 
belirlendi. 

Ekstra bacağın beslenmesini incelemek için lateks 
ile doldurulan damarlar diseke edildiğinde, aorta 
descendens’ten, bacaklar düzeyinde önce arteria iliaca 
externa’ların, daha sonra da arteria ischiadica’ların sağlı 
sollu olarak çıktıkları belirlendi. Bu damarların biraz 
gerisinde pars synsacralis aortae’dan sol tarafa doğru bir 
damarın çıktığı, bu damardan 1,6 mm sonra sağ taraftan 
da bir damarın ayrıldığı saptandı. Sol taraftan ayrılan 
damarın rectum’un ikiye ayrıldığı bölüme gelerek her iki 
parçaya da dallar gönderdiği tespit edildi. Daha sonra bu 
damarın caudal yönde devam ederek vücut boşluğunu 
terk ettiği, önce ekstra femur’un sağ tarafına paralel 
olarak seyrederek bu kemiğe kollar gönderdiği, daha 
sonra ise ekstra tibiotarsus’un vücuda yakın kenarında 
ilerleyerek, yine vücuda yakın ayağı beslediği gözlendi. 
Pars synsacralis aortae’nın sağ duvarından çıkan damarın 
ise rudimenter rectum’a iki adet kol gönderdiği belir-
lendi. Arteria mediana caudae’nın, geriye doğru devam 
ederek vücut boşluğunu terk ettiği ve önce ekstra 
femur’un sol kenarında seyrettiği, bu bölüme kollar 
gönderdikten sonra ekstra tibiatarsus’un vücuttan uzak 
kenarında ilerleyerek ekstra ayaklardan vücuda uzak 
olanı beslediği saptandı. 

Cecum, rectum ve ventus hariç diğer bağırsak 
bölümlerinde ve iç organlarda herhangi bir anomaliye 
rastlanmadı. Kalın bağırsakların ilk bölümü olan ve 
kanatlılarda normalde iki adet olan cecum’un bu 
hayvanda 3 adet olarak bulunduğu ve üçünün de 
rectum’a açıldığı saptandı. Bu cecum’ların uzunlukları-
nın soldan sağa sırasıyla 17, 19, 18 cm, çaplarının ise 
2,88-3,60 ve 3,40 cm olduğu tespit edildi. Rectum’un bir 
müddet caudal’e doğru devam ettiği ve sonra ikiye 
ayrıldığı, her iki rectum’un bağımsız birer ventus’la 
sonlandığı gözlendi. Sağ taraftaki ventus’un daha büyük 
ve fonksiyonel olduğu, diğerinin ise fonksiyonel olmadığı 
belirlendi. Pygostil, glandula uropygialis ve etrafındaki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1.Ekstra bacak, rectum, cecum ve ventus’ların ventral’den 
görünümü. 
1.Üç adet cecum, 2-3.Rectum,  4. Ekstra rectum,  5- Gerçek 
ventus, 6-  Rudimenter ventus,  7. Ekstra tibiotarsus 
Figure 1. Ventral view of the accessory legs, rectum, cecum 
and vents. 
1. Ceca, 2-3. Rectum, 4. Accessory rectum, 5. Real ventus, 6. 
Rudimentary ventus,7. Accessory tibiotarsus 

Şekil 2. Ekstra bacakların dorsal’den görünümü. 
1.Ekstra femur, 2. Ekstra tibiotarsus, 3. Ekstra tibiotarsus 
üzerindeki kaslar, 4. Gl. uropygialis 
Figure 2. Dorsal view of the accessory legs. 
1. Accessory femur, 2. Accessory tibiotarsus, 3. Muscles of 
accessory tibiotarsus, 4. Uropygial gland 
 

Şekil 3. Ekstra bacak röntgeni (ventral’den görünüş).
1. Ekstra femur, 2. Ekstra tibiotarsus 3. Ekstra tarsometatarsus. 
Figure 3. Radiography of accessory legs (ventral view). 
1. Accessory femur, 2. Accessory tibiatarsus, 3. Accessory 
tarsometatarsus. 
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dokuların median hattan uzaklaşarak daha büyük olan 
sağdaki ventus’un dorsal kısmına kaydığı saptandı.  

Yapılan bir çalışmada (4) 4 aylık bir tavukta, 4 adet 
cecum bulunduğu, bunlardan normal olanların boylarının 
15 cm, rudimenter olanın boyunun ise 1,5 cm uzunluğunda 
olduğu bildirilmiş, fakat diğer cecum’larla aynı çapta 
olduğu ifade edilmiştir. Bir başka araştırmada (5), evcil 
kanatlılarda cecum boylarının 14 - 23,5 cm arasında 
olduğu bildirilmiştir. Araştırmada incelenen tavuğun cecum 
boylarının normal sınırlar içinde olduğu, ancak her üç 
cecum’un çaplarının normal tavuğun cecum çapından 
daha küçük olduğu belirlenmiştir. Çakır ve Kul (3) 
yaptıkları araştırmada cecum’ların kendi üzerine büküle-
rek torsiyon yaptıklarını belirtmiştir. Çalışmada incelenen 
cecum’larda böyle bir torsiyona rastlanmamıştır.  

Özkul (6), kanatlı polymelia olgularında ekstra 
bacakların gövde bağlantılarının eklemsel, kassel veya 
yumuşak dokularla olabileceğini ve bu bacaklarda da kas 
dokusu bulunduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada da 
femur’un ve diğer kemiklerin gövdeye ve birbirlerine 
eklemsel olarak bağlandıkları, femur ve tibiotarsus 
üzerinde kas dokusunun varlığı saptanmıştır. Deniz (4), 
bir tavuk üzerinde yaptığı çalışmasında ekstra femur’un 
varlığını ve bundan sonraki kemiksel yapıların çift olarak 
bulunduğunu, her iki ayakta da ikişer adet parmağın 
şekillendiğini, femur ve tibiotarsus çevresinde kas 
dokunun yer aldığını bildirmektedir. Çakır ve Kul (3) ise 
tibiotarsus’da kas dokunun görülmediğini belirtmiştir. Bu 
araştırmada, ekstra femur’un bulunduğu, tibiotarsus’un 
tek bir kemik gibi göründüğü ancak, biri tam olarak 
gelişmemiş iki adet kemiğin synostosis tarzında 
birleşmesinden oluştuğu, tarsometatarsus’un eklemleştiği 
alt ucunda çatallanıp, iki ayrı eklem yüzü oluşturacak 
kadar genişlediği, daha sonraki yapıların ise çift ve tam 
olarak şekillendiği belirlenmiştir. Ayrıca çalışılan 
materyalin tibiotarsus’u üzerinde kasların bulunması, 
Özkul (6) ve Deniz’in (4) bulguları ile paralellik 
gösterirken, Çakır ve Kul’un (3) bulgularından farklıdır. 

Bu araştırmada incelenen ekstra bacak ve ona bağlı 
iki ayağın, pars synsacralis aortae ve arteria mediana 
caudae’nın kolları olan iki ayrı damar tarafından 
vaskülarize edildiği ortaya konmuştur. 
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