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sülfatlı mukosubstansa nazaran daha yoğun olduğu belirlendi. Çok az, az, orta ve yoğun miktarda 
sülfat esterli mukosusbstans içeren goblet hücreleri gözlenirken, bazı goblet hücrelerinde bu 
mukosubstansa rastlanmadı. Ayrıca goblet hücrelerinin az, orta ve yoğun miktarda karboksilli; orta, 
yoğun ve çok yoğun miktarda siyalik asitli mukosubstans içerdikleri tespit edildi. Bezlerdeki seröz 
ve müköz hücrelerdeki karboksilli ve siyalik asitli mukosubstans içeriğinin goblet hücreleri ile 
benzer olduğu belirlendi. Ayrıca bezlerdeki bazı seröz ve müköz hücrelerde güçlü sülfatlı ve sülfat 
esterli mukosusbtans bulunmadığı tespit edildi. Bununla birlikte epitel hücrelerinin uygulanan 
yöntemlerle belirlenen mukosusbtansları içermedikleri saptandı. 

Sonuçve Tartışma: Koyun trakeal bronkus mukozasının histokimyasal yapısının ortaya konmasına 
yönelik yapılan bu çalışmada trakeal bronkus mukozasından salgılanan mukusun yapısına 
en fazla güçlü sülfatlı, karboksilli ve siyalik asitli mukosubstansların katıldığı belirlenmiştir. 
Ayrıca mukosubstanların koyun trakeal bronkus mukozasındaki dağılımlarının ve histokimyasal 
karakterlerinin mukozal bölgeler arasında farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Trakeal bronkus, mukosubstans, histokimya, koyun
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Amaç: Erkekte, fertilizasyon potansiyellerinin göstergelerinden biri semen analizidir. Dünya 
Sağlık Örgütü’ne (WHO, 1999) göre yapılan standart semen analizleri spermlerin sayısı, 
hareketliliği ve morfolojiyi kapsar. Ancak bir semen analizi sadece geniş teşhis kategorileri 
sağlamaya yardımcı olur. “Yardımcı Üreme Teknikleri”nden erkek infertilitesinin tedavisinde 
kullanılan ICSI (intrasitoplazmik sperm injeksiyonu) hareketsiz spermlerde de kullanılmaktadır. 
Bu durum embriyoda hasarlı DNA’nın oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle, ICSI’de kullanılan 
hasar görmemiş spermatazoon için marker bulmak önemlidir ve ejakule spermatazoonun hücre 
ölüm mekanizmalarını anlamayı gerektirir. Bu gerekçelere dayanarak bu çalışmada semen 
parametrelerinden konsantrasyon, hareketlik ve morfolojiye göre apoptotik ve nekrotik spermleri 
belirlemek ve olası değişimlerini istatistiksel olarak değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarına 
gelen 13 gönüllü hastadan alınan semen örneklerinde* Hoechst 33342 ve TUNEL yöntemleriyle 
apoptotik, propidium iodide ile nekrotik spermler belirlenmiştir. İstatistiksel değerlendirmeler 
için, semen parametreleriyle apoptozis ve nekrozis arasındaki korelasyon, %95 güven aralığına 
göre hazırlanan grafiklerde gösterilmiştir. Ayrıca bu parametrelere göre normal ve düşük 
düzeyli (WHO’ya göre) iki hasta grubu belirlenerek Student t Testi (%95 güven aralığına göre) 
uygulanmıştır.

Bulgular: Apoptozisi belirlemek için kullanılan Hoechst 33342 ve TUNEL yöntemlerinden 
TUNEL’de sperm hücrelerinin sayısal değerleri daha yüksek bulunmuştur. Semen parametrelerinden; 
sperm konsantrasyonu ile apoptotik sperm oranları arasında istatistiksel bir ilişki bulunmamıştır. Sperm 
hareketliliği ve morfolojisi ile apoptozis arasında ise ters bir korelasyon vardır. Sperm hareket yüzdeleri 
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ile sağlıklı morfoloji yüzdeleri azaldıkça, apoptotik sperm sayısı artmaktadır. Propidium iodide ile 
belirlenen nekrozis ile sperm konsantrasyonu arasında ters bir korelasyon bulunmaktadır. Sperm 
hareketliliği ve morfolojisi açısından ise farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Apoptozis ve 
nekrozis oranları karşılaştırıldığında, nekrotik hücreler apoptotik hücrelere oranla daha fazladır.

Sonuç ve Tartışma: Gerek tedavi amaçlı gerekse bilimsel araştırmalarda insanda veya deney 
hayvanlarında infertiliteyi belirlemek için semen analizi uygulanır. Tedavide kullanımı artan 
yardımcı üreme tekniklerinin başarısı için özgün sperm hatalarını ve bunların kaynaklarını 
tanımlamak çok önemlidir. Yeni ve daha hassas teşhis yöntemleriyle spermlerin farklı düzeylerde 
incelenmesine olanak sağlayacak her bilgi değer taşımaktadır. Apoptozisle ilgili tartışmalı literatüre 
katkı sağlamak ve nekrozisle ilgili yeni bulgular elde etmek üzere yapılan bu çalışmanın, alanındaki 
bilgilere bir yarar sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Semen parametreleri, İnsan Spermi, Apoptozis, Nekrozis, TUNEL

Teşekkür: Bu çalışmayı, 2007 Fen 029 no’lu proje kapsamında destekleyen E.Ü. Rektörlüğü İdari 
ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na teşekkür ederiz. 
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Amaç: Bu araştırma Türkiye’deki evcil ve yabani kuşlardaki çiğneyici bit türlerini belirlemek 
amacıyla Haziran 2011-Şubat 2012 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Araç çarpması sonucu ölen veya tedavi amacıyla Veteriner Fakültesi 
kliniklerine getirilen 24 kuş türüne ait 74 kuş örneği bit yönünden incelenmiştir. Laboratuara 
getirilen kuşlar çıplak gözle muayene edilmiş, daha sonra beyaz bir küvete konularak insektisitle 
ilaçlanmıştır. Kuşların üzerinden veya küvetten toplanan bitler, içinde %70 alkol bulunan 
eppendorf tüplerde saklanmışlardır. Bitler %10 KOH içinde saydamlaştırıldıktan ve distile su ve 
alkol serilerinden geçirildikten sonra Kanada balsamı ile lam üzerine yapıştırılmış ve mikroskopta 
incelenerek teşhis edilmişlerdir.

Bulgular: İncelemeler sonucu 24 kuş türünden 13’ünde bitlere rastlanırken, 11 kuş türünde 
herhangi bir bite tesadüf edilmemiştir. Muayene edilen 74 kuşun 31’i bitlerle enfeste bulunmuş 
ve 27 bit türü saptanmıştır. Psittaciformes takımında yer alan dokuz kuşun hiçbirisinde bite 
rastlanmazken, Ciconiiformes, Columbiformes, Falconiformes ve Pelecaniformes takımlarında 
yer alan kuş türlerinde enfestasyonun yüksek olduğu, Passeriformes takımındaki kuş türlerinde 
ise enfestasyon oranının oldukça düşük olduğu gözlenmiştir. Tespit edilen iki cins ile dokuz türe 
Türkiye’de ilk kez rastlanmıştır. 


