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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. 
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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. 

   


