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SAGLlKLI FARELERDE SiTOLOJIK ÇALIŞMALAR
Ertan Oruç l @

Cytologjcal Studies in Healthy Mou se

özet: Bu çalışmacıa ~ıklı farelem dil , akCiQer.
l ıc:e4eı ıeı ek

söz konusu organların

nomıai

kataci{ıer , da1ak. Ienf~ . ~ ve testısıemden iıfTLRLI ereenan
ekStO/YaS)OO ile SitOIOjik ~ ~
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Summary : In lhis study, eıdoliatıon and nOrmaJ CYk)IOgiC appearane of ıongue. Lng. Iiver. kidney. spieen, lyrr'1)tı nede. and
were investıga ted lf1 ımpmt smears prepared from heaittty Mouse.
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Hastalık

teşhisi ne yönelik uzun laboratuvar
beklemeden birkaç saat içerisinde
hazırlanıp
boyanan smeartan inceleyerek. en
az ından ha stalık karakterini hemen ortaya kcyabüen
sı toloji . veteriner künrk-patcloiide henüz yeterli kullanım alanı bulamamaktadı r . Sitolojik incelemelerin
kullanlldlQı bir çok çalışmada ( K ı ran ve ark.. 2000 ;
Roth, 2001; Birdane ve ark., 20(4) bazı yangı sal ve
neoplastik hastalıkla rda sitolojik ve histopatolojik
sonuçların benzerlik gOsterdiQ i tesbit edilmi şti r. Ma·
terya! temininin kola yllQı da veteriner klinik pa.
toıoüde sitolojik incelemenin önemini bir kat daha
a rt ı rmak tadır . Ancak patolojik snorojının do ğru vorumianabilmesi için saQlık ll o rga nlar ı n normal ekstelvasyon ve sitolojik gOrüntülerinin bilinmesi de en
az sitopatolojik tanı kadar önemlidir (Padrld ve ark.,
2001; Hew son ve VieI 2002: Tekse 2004).
işlemlerini

Çal ışmada saQ lıkll larelerden haı ırl anm ış imprint smearları ile dil, akciğer . ka raciğe r . dalak, lenf
dU{Jümü ve testisin normal sitolojik görüntüsü ortaya konmaya çalışılmıştır .

Materyal ve Melol
Çalışmada

klinik olarak ha stalı k belirtisi
göstermeyen , genel durumları ve iştahları iyi 10
adet erişkin tare kullanıldı . iki ayrı kateste bir hafta
gözlem al tında tutulan tareler. gözlem boyunca
günde 2 sefer pelet yemle beslenerek su içmeleri
serbest bırak ıldı. Süre sonunda genel durumlannda
(id IJTanhl : ı.ı OS . 200S
~ : enanoruc~hoc.maıl.com
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herhangi bir de{ıişikl ik gOzlenmeyen saQhkh tareler
klOroformla uyunılduktan sonra rekrops ten yapıld ı.
Nekropsi s ırasında dil, akciQer, karaciğer . datak.
lenf düQümO, böbrek ve testislerin kesit yüzlerinden
temiz ve kuru rOOailt lamtera her organdan ik i şe r
adet imprfnt smearı hazırlanara k havada kurumaya
b ırakı ld ı. Örnekler May·Gru nwald Giemsa (BioOpnca. Katalog no: 04·080802) ve Papanicolaou
EA 65 (Bio-Qptica , Katalog no: 05-12017L) smear
boyama yö ntemıe rt ile tekniQine uygun boyanarak
ı şı k mikroskobunda incelendi. Her preparatta 100
adet hücre sayım ı yap ı l arak hücre tipi ve organ
imprintinde görülme ora nla rı belirlendi .
Sltolojlk bulg ula r
Dil:

Dil imprintleri yo{Jun epitel kümeleri
bazen kas hücreleri ile tek tük nötrofil, 80zinoül.
baQ doku
yapıları
ile
kerannöz
pa rça c ık lard a n
ol uşmaktaydı.
Epitel hücreleri
oldukça iri olup, geniş sitoplaımalı veziküler
çekirdekli idi. Bazı epitel hücreleri ise küçO lmüş ,
çekirdeklerini kaybetmiş ve mat bir görünüm
almışlard ı . Dil smearlarında ayrıca yoQun bakteri
kümeleri dikkati çekti. Dil smear1arında gözlenen
hücrelerin
ortalama
de{ıerleri
tablo
1'de
ara sında

gOs teriim iştir .

AkciQer: AkciQer imprintleri oldukça yoQun eritrosit kümeleri aras ında yayılm ış diQer nücreıerden
oluşmaktaydı . Bu hücreler silyumlu ya da silyumsuz, prizmatik ten kübik ya da yassıya değişen
epitel hücreleri ile aı sayıda alveoler makrotai . ten-
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veziküler çekirdeklerden ibaretti. S ağ lam epitel
hücreleri çeşitli büyüklükt e olup tek tük sityumlu
hücrelere rastlanch . Böbrek smearlannda da karaci ğe rd e old uğ u gibi, ancak çok daha az lntrasttoplazmik ya da çevreye dağılmış boyanmam ı ş
vakuoller dikkati çekti. Böbrek smearlannoa
gözlenen hücrelerin orta lama değerleri tablo 4'de

tosit. nötrofi l, eozinotll ve bağ doku yap ı ları Idi (Şekil
1-2). Alveoler makrofajlar geniş si topl a zma lı ve
çekirdek hücrenin daha çok bir kenarına doğ ru yer
değiştirmiş olup baze n intrasitoplazm ik parçacıklar
içeriyordu.
Ak ciğ er
smearlarında
gözlene n
değer ler i
tablo
2'de
hücrelerin
ortalama
g österil mişti r .

Karaciğ er :

Karac iğ erde n

g österilmi ştir .

hazırlanan

imprint
smear tannca yoğ u n eritrosit yığınları içerisindeki hepatosmere tekli ya da hücre grupları şeklind e rastl a nd ı. Hepatosit grupları bazen bir duvar ı o lu ştur an
tuğla lar gibi dizilirken hücre s ı n ı rl a rı genelde belirgin
değ ild i. K araciğ eri n tipik parenkim hücreleri iri ve
yerleşimli
yuvarlak
polihedral olup
sennal
çekirdeklere sahipti (Ş e k it 3). Hepatostt si·
toplazmala rında bazen düzensiz küçük berrak ya
da qranüler yapılar dikkati çekti. Yine bazen boya
al ma m ı ş intrasitc ptazmik ya da çevreye dağıım ış vakuoller ve az say ı da sa n- veşnoret pigmen1 yapıtan
gözlendi. Yoğun eritrosit kümeleri aras ında bazen
s ını rlı sayı d a eozino fil. prizmatik epitel, nötrofil ve
bağ doku hücreleri de görülebilen diğer yapılardı .
Karac iğer s mea r l a rı n da gözlenen hücrelerin ortalama d eğ er l er i tablo 3'de g österilm iştir .

Lenf düğümü : Oldukça
iyi eksfolyasyon
gösteren lenf düğ ümü imprintleri yoğ un biçimde
küçük lenfasitlerden o l u şma k tayd ı. Bunlar entrositten büyük , nötrofilden küçük yapı d a olup dar
sitoplazmalara sahipti . Normal imprintlerde daha iri
gözlenen lentoblastlar küçük lenfositlerin 2·3 kat ı
büyük lüğünde
olup, bir ya da daha fazla
nükleolusa sahiplerdi. Normal lenf dü{Jümü tmpnntlennde yine az sayıda çeşitli hücre parçalarını ,
hemosiderin ya da d iğer hücresel ürünleri fagosite
etm iş makrolajlar ile plazma hücreleri, bazen
nötrofil ve hatta eozinofil tesbit edildi. Lenf dü{Jümü
smearları nda
gözlenen
hücrelerin
ortalama
değerleri tablo 5'de g öster ilmiştir .
Dalak: Dalak imprintleri de tipik olarak renfositik kümeler (Şekil 4) ve eritros itlerden zengindi.
Az sayıda dikkati çeken makrotaper genelde tı e·
mosiderin yüklü olup yine az sayı d a plazma
hücreten ile tek tük nötrofil ve eozinofilter gözlendi.
Dalak smearlarında gözlen en hücrelerin ortalama
değerleri tablo 6'da g österilm işt ir .

Böbrek:

Böbrek irnpdntlennde gene lde tubut
ve çevreye dağılmı ş tubul epitel
o l u ş makta yd ı .
Preparasyon
hücrelerinden
aşa ma sı nda
sücplazmatann parçalanması sebebiyle bu bölgelerde hücreler genelde çı pla k Iri
parçac ık la rı

Tablo 1. Dil smearl arında qönenen hücrelerin ortalama d~e rıeri
Hücre
Çekirdekli Çekirdeksiz
Kas
tipi
Nötrout
epitel
(keratinize) epitel
hücresi
Sayı sı
49
38
6
2

Ba~

doku
hücresi
3

lenlosit
2

Makrofaj
1-0

Makrofaj

Eozinolil

Nötrofil

Tablo 2. A kciğ er emeertenrca gözlenen hücrelerin ortalama d~ erleri
Hücre tipi
Silyumlu
Silyumsuz
Ba~ doku
sayısı

epitel
22

epitel
35

n ücresı

12

lenlosit
11

'4

Tablo 3. Karaciğer smea rl a rı nd a gözlenen hücrelerinortalama d~erleri
Hücre tipı
Hepatosit Prizmatik hücre
Bağ doku hücresi
lenfasit
sayısı
61
19
7
6
Tablo 4. Böbrek smeartarında gözlenen hücrelerin ortalama d~erleri
Hücre
S ilyum ıu
SHyumsuz
tipi
epitel
epitel
Makrotaj Lentosrt
sayıs ı

35

32

14

11

114

5

Makrolaj
3

Eozinolil N ötrotu

2

doku
ncerest
12
Bağ

Nötrolil
5

Eozinolil

2

SaRhkil Farelerde.,,

Tablo 5. Lenf

düğümü smearlarında

Hücre

Küçük

Büyük

Plazma

tipi

len/osit

lenfasit

nücresl

Makro/aj

Nötrofil

Eozinofil

nücres!

sayısı

84

9

4

2

1

Hı

1-0

gözlenen hücrelerin ortalama

Tablo 6. Datak smearlarında gözlenen hücrelerin ortalama

değerleri
Bağ

değerleri

Bağ

Hücre

KüçOk

BOyOk

Plazma

tipi

lenfasit

lenfosit

höcrest

Makrofaj

Nötrofil

sayısı

56

14

9

13

1

Tablo 7. Testis

smearlarında

gözlenen hücrelerin ortalama

Hücre

Spermatogenez

Sertoli

tipi

hücresi

hücresi

lenfosit

sayısı

78

18

2

Ş e k il

Eozinofil

doku

b ücresı

6

değerleri
Bağ

Testisler: Testis imprintlerinde iri vezıkuler sertali hücreleri arasında paketlenmiş tarzda spermatogenez hücreleri gözlendi (Şekil 5), Spermatositler ruzttorm ve irili ufaklı olup. bu hücre

doku

Makrofaj

doku

Nötrofil

Eozinofil

bücrest

ı-o

1-0

1-0

kümelerine

yakın

oldukça iri, sitoplazmadan yok-

sun veziküler görünümlü sertali hücreleri dikkati
çekti.

Testis

hücrelerine

1. Akci{ıer . Epitel hücresi (e) .ıv~l.r makrofaj (m) ve lenfasitler (i).

imprintlerinde

genelde

yangı

rastlanmazken alt zeminde bazen
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Şek il

2. Akciğer. Alveolar ~ak rofaj (m) ve nötrofil (n).

Şe kil 3_Ka raciğ er. Eritrosit kümeleri arasında sitoplazmasını kaybetmiş hepatosit çekirdekleri.

116
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!

Şek i l

4. Dalak . lenfosılı k hücreler ve pigme nt

Şekıl

5 resus. Spermaıogeneı

pa rçaeıkian

noceıen ıle blrl ıkle

sen oli

(Ok).

hucresı
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(Padrid ve ark., 20( 1) gibi diQer türlerde Qil·
dirilenlere Ofanla daha az yangısal hücre ve daha
ço k epitel hıkresi içerdiQi gözle nmişti r . Bu da
diQer araşt ırıcıların aksine çalışmada bronkoalveo ler lavaj yerine doQrudan impri nt smearlerin in
incelenmesinden kaynaklanmış olabilir.

granüler pa rçac ı kl ar gOzlendi. Testis smearlar ınd a
gözlenen huerelerin ortalama d~erleri tablo 7'de
gOsterilmiştir .

Tartı,ma

ve Sonuç

Sitoloj ik preparatların incetenmesiyle k ısa
sürede hastalı!)ın karakteri hakkında bir on fikir ecı
nilebilmekle birlikte. patolojik silOlojinin iyi yorumianabilmesi için öncelikle saQlıkll doku sitolojisi
ve eksfolyasyonu hakkında yeterli dene yim ve bilgi
sahibi oIurunasl son derece OnemIidir. Çatışma bu
amaçla organların normal eksfOıyasyon ve sitolojik
QÖrünümlerini belirlemek için saQllkll farelerden elde
edilen imprint smeartarı üzerinde yapılmıştır .

Sonuç olarak ; çalışmada , seri haz ırlanm ış imprini smearterinin orga nın bilinen normal histolojik
yapı sı nı sitolojik olarak genelde yansınlQ ı gö zlendi.
K.yn.kl.r
Birdane F.M., HatipoOlu f ..

arw:t Tur -

009: PatholOgie

anel CytoIogIc Fmings, Rev.Med.Vet. 2004 (4) 212-215.

Çalışmada

dil, akciQer. karaciQer, dalak,
böbrek . lenl düQümü ve testis imprintl erinde tesbit
edilen sitolojik yapılar fare dış ınd aki diQer türlerde
gözlenmiş
sonuçlara benzerlik gOsterme ktedir
(Cowel ve Tyler, 196 9; Ra skin, 2000; Padrid , 2001 ;
Rolh , 2001 ; Hewson ve Vie!. 20(2). Çalışmada incelenen sitolojik prepa ratlarda akciQer, karaciQer ve
dalaQın kandan ze ngin oldukları ve diQer pa.
renkimal ya pıların eritrosit kümeleri içerisinde
daQıldıklarl görülürken len f dCıQü mü, böbrek, testis
ve dil preparatları nın daha kansız ve parenkimal
hücreden zengi n old uk ları dikkati çekti . Yine dil,
akciQer,
karaciQer
ve
bö br~i n
epitelya!
hücrelerden, lenl d ü{ı ümO ve dala!) ı n be lirgin
biçimde lenfosi tik hücrelerden testislerin ise spermatogenez hücreleri ile serteli hücreleri bakımından
daha yoQun eksfolyasyon gös terdikleri dikka ti çekti.
Dil smea r1arında basit ya da kok tarzında çok sayıda
bak teriyel kontam inasyon gözlendi. Bu smear1arda
belirgin bir yangısal tablo görülmemesi söz konusu
bakterilerin aQ ız florası bakter ileri cla bileceğinl
c öş ö ro ü rm ö şt ö r . Stock house ve ark . (200 2), ileri
yaştaki sa!)h klı k öpekleriri karaciQer smear1arında
intraselüler pigment, yaQ ve glikojen
bulunabilec~ini bild irm işlerdi r .
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