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gruplarının mikronukleus ve anormal çekirdek 
oranlarıyla negatif kontrol (çözücü) grubu 
arasındaki farklar istatistiksel olarak önemli 
bulunmamıştır (p>0.05). Elde edilen bu sonuçlar saf 
fipronilin uygulanan dozlarda genotoksik etkiye 
sahip olmadığına işaret etmektedir ve fipronilin 
civciv mikronukleus test sonuçlarıyla uyumludur.  
 
Anahtar Kelimeler: Fipronil, genotoksisite, tavuk 
yumurtası, mikronukleus, çekirdek anormalliği. 
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Alfa-naftil asetat esteraz (ANAE-az) ve 

asit fosfataz (ACP-az) lizozomal enzimlerdir. Bu 
enzimler insan ve bazı memeli hayvan türlerinde T-
lenfositler için spesifik olduklarından ışık 
mikroskobik seviyede kan frotileri ve doku 
kesitlerinde T- ve B-lenfositlerin morfolojik 
ayırımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada Türkiye’deki üç farklı yarasa türünün 
periferal kan lenfosit oranları ile ANAE-az ve ACP-
az pozitif lenfosit oranlarının ışık mikroskobik 
düzeyde belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
dört Rhinolophus ferrumequinum (Büyük nal 
burunlu yarasa; 2♀, 2♂, Kilis), dört Pipistrellus 
kuhlii (Beyaz kenarlı yarasa; 2♀, 2♂, Mersin) ve 
beş Tadarida teniotis (Kuyruklu yarasa; 4♀, 1♂, 
Şanlıurfa) örneğinden usulüne uygun olarak kan 
alınmış ve her örnekten altı adet froti hazırlanarak 
havada kurutulmuştur. Rutin May-Grünwald 
Giemsa yöntemiyle boyanan iki frotide lenfosit 
oranları belirlenmiştir. Diğer frotiler soğuk 
gluteraldehit-asetonda (-10°C) 3 dakika tespit 
edilmiştir. Bu frotilerden ikisine ANAE-az 
demonstrasyonu, son ikisine de ACP-az 
demonstrasyonu uygulanmış, takiben %1’lik 
methyl-green ile çekirdek boyaması yapılmıştır. 
ANAE-az demonstrasyonunda lenfosit 
morfolojisine sahip 1-5 arasında değişen sayıda 
kiremit kırmızısı-kahverengi granüle sahip olan 
hücreler ANAE-az pozitif lenfositler olarak kabul 
edilirken, ACP-az demonstrasyonunda 1-3 
arasındaki sayıda kırmızı granüle sahip hücreler 
ACP-az pozitif lenfositler olarak kabul edilmiştir. 

ANAE-az demonstrasyonu sonucunda 
lenfositler bir yada birkaç granülden ibaret nokta 

tarzında pozitivite gösterirken, monositler diffüz 
ince granüler tarzda pozitivite göstermiştir. ACP-az 
demonstrasyonu sonucunda ise bu çalışmada 
incelenen her üç yarasa türünün lenfositlerinde 
ACP-az pozitivitesine özgü granüllere 
rastlanmamıştır. R. ferrumequinum, P. kuhlii ve T. 
teniotis için lenfosit oranları sırasıyla %68.94±6.53, 
%61.58±7.14 ve %72.80±3.18, ANAE-az pozitif 
lenfosit oranları ise %52.61±2.55, %44.76±9.07 ve 
%46.29±3.48 olarak belirlenmiştir. Lenfosit oranı 
bakımından P. kuhlii ve T. teniotis arasındaki fark 
ile ANAE-az pozitif lenfosit oranı bakımından R. 
ferrumequinum ve T. teniotis arasındaki fark 
istatistiksel olarak önemli düzeyde bulunmuştur 
(p<0.05). 
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Bu çalışmada Triturus karelini’nin erkek 
bireylerinde üreme periyodunda kloak yapısı ve 
kloak bezleri, üreme mevsimi dışındaki bireylerde 
de, prolaktin (PRL) ve testosteron hormonlarının 
kloak bezleri üzerinde meydana getirebilecekleri 
yapısal değişikliklerin, ışık mikroskobu düzeyinde 
incelenmesi amaçlanmış ve sonuçlar çeşitli 
histolojik, histokimyasal ve histometrik metotların 
uygulanması ile alınmıştır. 

Triturus karelini’nin erkek bireylerinin 
kloakı, kloak tüpü ve kloak odası olmak üzere iki 
esas kısımdan oluşur. Kloak tüpü, kloak odasına 
merkezi ve dorsal konumludur. Kloak odasının 
anteriyör kısmı genişlemiş bir oyuk şeklindedir ve 
burayı fibromuskular bir yapı olan psödopenis 
doldurur. Kloak tüpü ve kloak odası posteriyörde Y 
şeklindeki bir dorsal oyuk aracılığı ile birleşir ve 
kloak odası giderek daralıp, kloak açıklığı ile vücut 
dışına açılır. 

Triturus karelini’nin erkek bireylerinin 
kloakında dört farklı kloak bezi bulunmaktadır. 
Morfolojik olarak basit tübüler bez özelliği taşıyan 
bu bezler dört esas grup altında toplanır ve pelvik 
bezler, Kingsbury bezleri, ventral bezler ve dorsal 
bezler olarak adlandırılırlar. Pelvik bezler ve 
Kingsbury bezleri kloak tüpünün dorsal ve 
dorsolateral bölgelerinde yerleşiktirler. Ventral 
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bezler bütün kloak odasında bulunurlar. İlk üç 
kloak bezinin, kendi konumları ve salgılarını 
boşalttıkları bölge nedeni ile fonksiyonel olarak 
spermatofor üretimi ile ilgili olduklarını 
söyleyebiliriz. Dorsal bezler ise, pubis eklemi gibi 
oldukça anteriyör bir bölgeden başlayıp kloak 
odasının en posteriyör bölgesine kadar uzanırlar. 
Kloakta, pelvik ve ventral bezler arasında 
konumlanmış olan bu bezlerin salgılarının da, 
feromon üretimi ile ilgili olabileceğini 
düşünmekteyiz.  

Uyguladığımız hormonlardan biri olan 
PRL, pelvik ve dorsal bezlerin aktivitelerinde 
azalmaya yol açarken, ventral bezlerde salgılama 
aktivitesini arttırmıştır. PRL Kingsbury bezlerinde 
ise, herhangi bir etki meydana getirmemiştir. 
Uyguladığımız ikinci hormon testosteron, dorsal 
bezlerde ve ventral bezlerde belirgin bir değişiklik 
meydana getirmemiş; ancak, pelvik bezlerin 
aktivitelerini azaltmış, Kingsbury bezlerinde ise 
aktivitede arttırıcı bir etki yaratmıştır. Aynı doz ve 
uygulama süresindeki hormonlara farklı tipteki 
bezlerin verdiği cevapların farklı olması, bezlerin 
hormonlara duyarlılıklarının farklı olduğunu 
göstermektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Triturus, kloak, kloak bezleri, 
üreme, histoloji, prolaktin, testosteron  
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Bu çalışmada, lösin-enkefalin (lös-enk)’in 

Mersin Müftü (Efrenk) Deresi’nden yakalanan 
kurbağalar (Rana ridibunda)’ın beyin, omurilik ve 
siyatik sinir dokularındaki lokalizasyonu 
araştırılmıştır. 

Bu peptitin, kurbağa dokularındaki 
lokalizasyonu incelenirken immünohistokimya 
yöntemi kullanılmıştır. Paraformaldehit ile tespit 
edilen dokulardan dehidrasyon, şeffaflandırma, 
parafine gömme işlemlerinden sonra 4µm kesitler 
alınmıştır. İmmünohistokimyasal boyama için 
primer antikor olarak, rabbit anti-lös-enk, sekonder 
antikor olarak, anti rabbit kullanılmıştır. 

Lös-enk’in kurbağa beyin, omurilik ve 
siyatik sinir dokularında yüksek düzeyde 
immünoreaktivite oluşturduğu bulunmuştur. 
Kurbağa beyin dokusundaki sinir hücreleri, 
ventriküllerin etrafını döşeyen ependimal hücreler 
ve glial hücrelerin immünopozitif olarak 
boyandıkları görülmüştür. Kurbağa omuriliği 

ventral boynuzunda bulunan büyük nöronların 
perikaryonları, akson ve dentritleri, dorsal 
boynuzdaki nöron aksonları, merkezi kanalı 
döşeyen ependimal hücreler, gri cevher ve beyaz 
cevherdeki glial hücrelerin immünopozitif olarak 
işaretlendikleri gözlenmiştir. Kurbağa siyatik 
sinirinde ise sinir liflerinin aksoplazmalarının 
tamamına yakını boyanırken, fibroblast ve Schwann 
hücrelerinin çok az bir kısmı boyanmıştır. 
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Sindirim kanalı mikroflorasının doğal 
üyesi olduğu bilinen mikroorganizmaların dışarıdan 
verilmesinin sağlık ve performans üzerine etkileri 
uzun yıllardan beri çalışılmaktadır. Probiyotikler 
günümüzde bu anlamda ticari önem kazanmış 
ürünler olup, etkileri insanı da içine alan çok sayıda 
tür üzerinde incelenmektedir. Bu çalışma ağız sütü 
tüketimini takiben bir probiyotik kaynağı olan 
kefirin tükettirilmesiyle duodenum histolojisinde 
meydana gelebilecek değişikliklerin incelenmesi 
amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Teknolojik ve Tarımsal 
Araştırmalar Merkezi’nde (TETAM) yetiştirilen 9 
adet Türk Saanen oğlağı kullanılmıştır. Çalışma her 
birinde 3’er adet oğlağın yer aldığı kontrol grubu 
(K), kefir grubu (P) ve otoklavlanmış kefir grubu 
(OP) olmak üzere 3 farklı grup oluşturularak 
yapılmıştır. Duodenum’dan alınan dokular Bouin 
solusyonu ile tespit edildikten sonra rutin histolojik 
işlemlerden geçirilerek 5 µm’lik kesitler alınmıştır. 
Kesitler, Hematoksilen & Eosin ile boyanarak ışık 
mikroskobunda değerlendirilmiştir. Birim alandaki 
villus sayısı, villus uzunluğu-eni ve kripta derinliği-
eni ile ilgili histolojik ölçümler gerçekleştirilmiş ve 
kefir grubu oğlaklarda ortalama villus uzunluğu-eni 
ve ortalama kripta derinliği-eninin diğer gruplara 
artış gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca kefir 
grubundaki villuslarda görülen uzunluk ve endeki 
artış nedeniyle birim alandaki ortalama villus 
sayısında diğer gruplara oranla azalma saptanmıştır. 

   


