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Pelophylax bedriagae (Anura, Ranidae)’da Embriyonik 
Gelişim Esnasında Kan Serum Proteinleri, Eritrosit Sayısı ve 

Büyüklüğündeki Değişmeler
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Amaç: Pelophylax bedriagae’da metamorfoz esnasında kan, serum proteinleri, eritrosit sayısı ve 
büyüklüğündeki değişmeler belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntem: Çalışmada Pelophylax bedriagae türüne ait 37., 38., 41., 42., 43., 44., 45. 
Evrelere ait larvalar ile ergin örnekler Homeros vadisi ve Menemen’den mevsimsel olarak oluşan ve 
yazın sıcak ile birlikte kuruyan su birikintilerinden toplanarak canlı olarak laboratuvara getirilmiştir. 
Her bir larval döneme ait beşer örnek olmak üzere toplam 35 larva ve ergine ait 5 erkek ve 5 dişi örnek 
incelenmiştir.

Gerekli kan materyali heparinli hematokrit kılcal tüpler yardımıyla kalbin ventrikulusundan alınmıştır. 

Eritrositlerin morfolojilerinin incelenmesi büyüklüklerinin ölçülmesinde Wright’ın boyasıyla 
hazırlanan yayma kan preparatlarından yararlanılmıştır. Eritrositler MOB-1-15X mikrometrik oküler 
kullanılarak ölçülmüştür. Her bir yayma kan preparatında rastgele seçilen 40 eritrositin uzunluğu 
(EU), genişliği (EG) ve nukleus uzunluğu (NU), nukleus genişliği (NG) ölçülmüştür. Daha sonra bu 
ölçüm değerlerinden eritrosit sitoplazma ve nuklear büyüklükler C= EU×EG×π/4 ve N= NU×NG×π/4 
formülüne göre hesaplanmıştır. EU/EG ve NU/NG oranlarına göre eritrosit ve nukleus şekillerinin 
karşılaştırılması; N/C oranı dikkate alınarak nukleo-sitoplazmik oran karşılaştırılması yapılmıştır. 
Eritrosit sayısı ve büyüklüğü arasındaki ilişkiyi saptamada Pearson’un korelasyonu kullanılmıştır.

Kan-serum proteinlerinin separasyonu poliakrilamid jel disk elektroforez yöntemiyle yapılmıştır. 

Bulgular: Pelophylax bedriagae kan serum proteinlerinin elektroforetik analizinde: 37. evrede 11 
fraksiyona; 38. evrede 12 fraksiyona; 41. evrede 12 fraksiyona; 42. evrede 12 fraksiyona; 43. Evrede 
13 fraksiyona; 44. evrede 14 fraksiyona; 45. evrede 14 fraksiyona ve ergin örnekte 13 fraksiyon ya da 
fraksiyon grubuna ayrılabildiği görülmektedir.

Eritrositler oval olup nukleusludur. Wright’ın boyasıyla yapılan yayma kan preparatlarında eritrositlerin 
sitoplazmaları açık sarımsı pembe renkte ve nukleuslar kromofilik koyu mor renktedir. Metamorfozun 
başlangıcında sferiğe yakın bir morfolojiye sahip olan eritrositlerin gelişim ile birlikte elipsoid şekil 
aldıkları görülmektedir.

Sonuç: Kan-serum proteinlerinin poliakrilamid jel disk elektroforez yöntemiyle yapılan 
separasyonunda, metamorfoz esnasında albümin ve globülin fraksiyonları ya da fraksiyon gruplarında 
hem kalitatif hem de kantitatif olarak tedrici bir artış gözlenmiştir.

Eritrositlerin, larval dönemde sferiğe yakın bir morfolojiye sahip iken gelişim ile birlikte elipsoid 
bir şekil aldıkları gözlenmiştir. Metamorfoz esnasında, eritrositlerin büyüklüklerinde tedrici bir artış 
gözlenmemiştir. Ayrıca Pearson korelasyon yapılan analizlerde eritrosit sayısı ve büyüklüğü arasında 
ters bir korelasyon olduğu saptanmıştır.
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