
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
573

 
PZ224 
 
Kurbağa (Rana ridibunda) Derisinde Androjen 

ve Östrojen Reseptörünün 
İmmunohistokimyasal Olarak Gösterilmesi 

Serap SANCAR BAŞ, Engin KAPTAN, Meliha 
ŞENGEZER İNCELİ, 

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji 
Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı, Vezneciler 34134 

İstanbul 
ssancar@istanbul.edu.tr 

 
 Eşey hormonlarının genellikle primer ve 
sekonder eşey karakterlerini etkilediği 
bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, 
immunohistokimyasal olarak (Streptavidin biotin 
komleks tekniği) östrojen ve androjen 
reseptörlerinin Rana ridibunda dorsal derisinde 
varlığını ve dağılımını immunohistokimyasal olarak 
göstermektir.  
 Derinin epidermis tabakasının stratum 
germinativum ve stratum granulosum alt 
tabakalarına ait hücrelerin sitoplazmasında hem 
androjen hem de östrojen reseptor-alfa (ER-α) 
immunoreaktivitesi gözledik. Dermis tabakasında 
ise küçük mukus bezlerinin bazı salgı üretici 
hücrelerin sitoplazmasında ve zehir bezlerinin 
miyoepiteliyal hücrelerinde her iki tip reseptör için 
pozitif imunoreaktivite saptadık. Androjen 
reseptöründen farklı olarak, östrojen reseptör 
immunoreaktivitesini zehir bezlerinin salgı 
epitelinde, küçük mukus bezlerinin kanal 
hücrelerinde, büyük mukus bezlerinin salgı üretici 
hücrelerinin bazalinde ve bu bezlerin bazı 
miyoepiteliyal hücrelerinde saptadık.  
 Sonuç olarak, eşey hormonlarına ait 
reseptörlerin deride varlığını saptamamız, bu 
hormonların karşı cinsin tanınması veya 
cezbedilmesinde fonksiyonel olabilecek deri 
değişikliklerine neden olabildiklerini ya da bu 
hormonlarla ilgili son yıllarda ileri sürüldüğü gibi 
genomik olmayan etkiler aracılığı ile hücre içi iyon 
hareketine yol açarak, osmoregulasyonda rol 
oynayabileceklerini düşündürmektedir.  
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 Bu çalışmada, inci kefali beynindeki, 
nörosekresyon hücreleri (NSH)’nin dağılımı ve 
gonado-releasing hormon (GnRH) salgılayan 
hücrelerin immunohistokimyasal lokalizasyonu 
belirlendi.  
 Beyinden alınan kesitler hematoksilen-
eosin ve aldehit-fuksin ile boyanarak beyindeki 
NSH’nin lokalizasyonu gösterildi. NSH’leri beynin 
bütün bölgelerinde gözlendi. Ancak, sayı, dağılım 
ve büyüklük bakımından farklı olduğu belirlendi. 
Olfaktoriyal loplardaki NSH’nin homojen bir 
dağılım gösterdiği, telensefalon ile mezensefalon 
arasında ise grup halinde olduğu belirlendi. 
Diyensefalondaki NSH’nin hipotalamus 
nukleuslarında lokalize oldukları gözlendi. Optik 
tektumdaki NSH’nin az sayıda ve bazılarının 
bipolar yapıda olduğu, valvula serebelli’de ise çok 
sayıda ve homojen dağılım gösterdikleri tespit 
edildi. Metensefalondaki NSH’nin özellikle korpus 
serebellum’un çevresinde lokalize olduğu 
belirlendi. NSH’nin miyelensefalonda omuriliğin 
çevresinde iki grup şeklinde bulundukları gözlendi. 
 Frozen kesitlerde, memeli GnRH 
(mGnRH) sentezleyen hücrelerin dağılımı 
immunohistokimyasal olarak belirlendi. mGnRH 
salgılayan hücreler olfaktoriyal çıkıntılarda 
homojen dağılım gösterirken telensefalonda ise area 
ventralis telencephalis pars dorsalis (Vd)’de yoğun 
olarak bulundukları gözlendi. Diyensefalonda 
mGnRH salgılayan hücrelerin ventrikül 
uzantılarının çevresinde çok sayıda oldukları 
görüldü. Bu hücrelerin telensefalondaki gibi küçük 
boyutlu olup kuvvetli immunreaksiyon gösterdikleri 
tespit edildi. Mezensefalonda, optik tektumda 
birkaç tane, mGnRH antikoru ile koyu boyanan 
hücre belirlendi. mGnRH salgılayan hücrelerin 
metensefalonda, korpus serebellum etrafını 
çevreledikleri tespit edildi. Miyelensefalonda gri 
maddenin ventral köklerinde iki grup şeklinde 
mGnRH salgılayan hücrelerin olduğu belirlendi. 
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