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Memelilerdeki pek çok fizyolojik 

parametrenin endojen sirkadiyen ritimleri 
hipotalamusta konumlanmış suprakiyazmatik 
nucleus (SCN) tarafından oluşturulur ve kontrol 
edilir. SCN’deki nöronal ateşleme hızı hem 
nocturnal (gece aktif) hem de diurnal (gündüz aktif) 
türlerde gündüz yüksektir ve Suriye hamsterlerinde, 
SCN’deki nöronal aktivite zirvesi sirkadiyen zaman 
(CT) ile yaklaşık 06’da kaydedilir. Memelilerde 
melatonin hormonu esas olarak pineal bezinden 
sirkadiyen bir ritim ile gece yüksek seviyelerde 
salınır. Melatonin, uyku, görme, üreme, 
nöroendokrin ve nöroimmunolojik pek çok 
sirkadiyen fizyolojik fonksiyonu düzenler. Bu 
çalışmada, dışarıdan verilen melatonin hormonunun 
Suriye hamsterlerinin SCN’lerindeki nöronal 
ateşleme hızı ve ritmine etkisini araştırmayı 
amaçladık. Bu amaçla SCN içeren beyin 
kesitlerindeki nöronal ateşleme hızını kaydettik. 
Hayvanlar deneyin birinci günü sirkadiyen zaman 
ile 06’da sakrifiye edildiler. SCN bölgesini içeren 
500 µm kalınlığındaki koronal beyin kesitleri 
vibrotom ile kesildikten sonra perfüzyon haznesine 
yerleştirildi. Kontrol grubuna serum fizyolojik ve 
deney grubuna melatonin (10 pM) sirkadiyen 
zaman ile 10’da uygulandı. Kayıtlar Dagan A-4200 
amplifikatör ile yükseltildi (1.000 X) ve filtrelendi 
(10hz-3 khz). Bireysel ateşleme hızı için 2 saatlik 
kaydın ortalaması alındı. Nöronal aktivitenin tepe 
noktaları, yüksek aktivitenin oldugu zaman dilimi 
ile simetri göstermekteydi. Bir grup içerisindeki 
anlam taşıyan ortalamaların birbiri arasındaki 
farklılıklar için Student’s t-test kullanıldı. P<0,05 
olduğu durumlarda farklılıklar anlamlı kabul edildi. 
Sonuç olarak melatonin nöronal aktivasyon 
zirvesini öne kaydırdı. Kontrol grubunun nöral 
aktivitesi ~CT 6’da zirveye ulaşırken, melatonin 
uyguladığımız hamsterlerde ise bu zirve ~3 saatlik 
bir öne kayma ile CT 3’te kaydedildi. Bu sonuçlar 
göstermektedir ki, Suriye hamsterlerinde SCN 
aktivitesinin ritmi zamanlı olarak dışardan 
uygulanacak melatonin hormonu ile düzenlenebilir. 
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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 iki farklı kirpi türünün 
periferal kanlarındaki akyuvar tiplerinin oranları ile 
ANAE-az ve ACP-az pozitif lenfosit oranlarının 
ışık mikroskobik düzeyde belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla dört Hemiechinus auritus 
(Uzun kulaklı kirpi, 3♀, 1♂, Gaziantep) ve dört 
Erinaceus concolor (Kirpi, 2♀, 2♂, Antalya, 
Gaziantep ve Edirne) 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. 

Her iki kirpi türünde de ANAE-az ve 
ACP-az demonstrasyonu sonucunda lenfositler bir 
yada birkaç granülden ibaret nokta tarzında 
pozitivite gösterirken, monositler diffüz ince 
granüler tarzda pozitivite göstermiştir. H. auritus ve 
E. concolor için sırasıyla lenfosit oranı 
%64.30±4.59 ve %65.47±2.78, monosit oranı 
%1.80±0.52 ve %2.27±0.50, nötrofil oranı 
%23.90±5.19 ve %23.33±0.50, eozinofil oranı 
%9.00±3.53 ve %7.60±1.50, bazofil oranı 
%1.00±0.69 ve %1.33±1.32, ANAE-az pozitif 
lenfosit oranı %36.60±1.77 ve %51.27±1.97, ACP-
az pozitif lenfosit oranı ise %32.10±3.98 ve 
%37.51±5.47 olarak belirlenmiştir. ANAE-az 
pozitif lenfosit oranı bakımından E. concolor ve H. 


