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alma yolu ile canlılıkları sonlandırıldı ve guruplara ait karaciğerler çıkarıldı. Gerekli ekstraksiyon 
yapıldıktan sonra yağ asit çesitleri ve değerleri gaz kromatografisi (GC) cihazı ile analiz edilirken, 
kolesterol değerleri de yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) cihazında analiz edildi.

Bulgular: Uygulamlardan sonra edilen cihaz analiz ve hesaplama sonuçlarına göre, ampsilin 
uygulanan gurubun karaciğer dokusunda yağ asitlerinden miristik asit (C14:0), palmitik asit (C16:0), 
heptadekonoik asit (C17:0), oleik asit (C18:1, n 9), lignoserik asit (C24:0) ve dokosapentaenoik 
asit(C22:5) değerlerinde (%/g) kontrol gurubuna göre azalmalar tespit edilirken, stearik asit (C18:0), 
linoleik asit (C18:2, n6) ve araşidonik asit (C20:4, n6) değerlerinde artışlar gözlendi (P<0,05). 
Ayırca, ampsilin uygulanan gurubun karaciğer dokusundaki kolesterol değerlerinde (µg/g) kontrol 
gurubuna göre istatistiksel artışlar hesaplandı (P<0,05). 

Sonuç: Herhangi bir enfeksiyon faktörü olamaksızın uygulanan ampsilinin hem doymuş ve 
doymamış yağ asitlerin değerlerini hem de kolesterol değerlerini etkilediği hesaplanmıştır. Bu 
çalışmada, uygulanan ampisilinin yağ asit ve lipit metabolizmasında görevli bazı enzim sistemlerini 
etkilediği sanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ampisilin, karaciğer, yağ asitleri, kolesterol, sıçan

Teşekkür: Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi FBA-10-06 nolu 
proje desteğiyle gerçekleştirlimiştir. Bu çalışma T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi Hayvan Etik Kurulunun 09.04.2010 tarih ve 38 nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir.
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Koyun (Ovis aries) Trakeal Bronkus Mukozasındaki 
Mukosubstansların Dağılımı ve Histokimyasal Yapısı

Emel Demirbağ, Kenan Çınar 
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Isparta, 

emeldemirbag@sdu.edu.tr

Amaç: Solunum yollarında karinadan 2 cm ile 6 cm üstte trakeden köken alan ve sağ üst loba 
giren bronkus, “gerçek trakeal bronkus” veya “domuz bronkusu” olarak isimlendirilir. İnsanlarda 
solunum yollarının nadir görülen önemli bir doğumsal anomalisi olan trakeal bronkus varlığı 
domuz, sığır, koyun, keçi, deve, zürafa ve diğer çatal toynaklı hayvanlar ile balinalarda normal 
bir özelliktir. Bu çalışmada koyun (Ovis aries) trakeal bronkus mukozasındaki mukosubstansların 
dağılımı ve histokimyasal karakterinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada Isparta Et Entegre Tesisi’nden temin edilen 10 adet erişkin 
koyun (Ovis aries)’a ait trakeal bronkus örnekleri materyal olarak kullanıldı. Bouin solüsyonunda 
18 saat süreyle tespit edilen dokular rutin histolojik doku takibi aşamasından geçirildikten sonra 
parafinde bloklandı. Parafin bloklardan 5 µm kalınlığında alınan kesitlere mukosubstans karakterinin 
belirlenmesi amacıyla Alcian Blue (AB) pH 0.5, 1.0, 2.5, Periodic acid-Schiff (PAS), PAS/AB (pH 
2.5), Aldehide Fuchsin (AF), AF/AB (pH 2.5) ve KOH/PAS boyama yöntemleri uygulandı.

Bulgular: Uygulamalar sonucunda trakeal bronkus epiteli yüzeyinde çok az miktarda nötral ve 
sülfatlı mukosusbstans belirlenirken, orta yoğunlukta siyalik asitli mukosubstans saptandı. Ayrıca 
PAS/AB ve AF/AB uygulamalarında epitel yüzeyinde karboksilli mukosubstansın nötral ve 
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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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Farklı Semen Parametrelerine Göre İnsan Spermlerinde Apoptozis 
ve Nekrozisin Histokimyasal ve İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi

Didem Arslan, Remziye Deveci
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, remziye.deveci@ege.edu.tr

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 


