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GENÇ VE ERGiN SÜLÜNLER iN (PHA SIANUS COLCHICUS) PERiFER KAN
LÖKOsiT ORANLA RI iLE LENFOsiTLERiN ALFA-N AFTi L ASETAT ESTERAZ
(AN AE) A KTi viTELERiNiN BELiRLEN MESi
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D etermirıation

of the Ratio of Peripheral Blood Le ucocytes and Alpha-Naphthyl
Acetate Esterase (ANAE) Activity in the Lym p lıoc y tes of the Young and Adult
Pheasants (PJıas ia n us colc1ı icus)

Özet: Bu çalışma, genç ve ergin sülünlerin (Phasianus colchicus) periler kan lökosit formüllerini ve periter kandaki
alta-nattil asetat esteraz (ANAE)-pozitil lenfosit oran larını belirlemek amacı yla yap ı ldı. Ça l ışmada 11 genç ve 11 erginden arınan kan örnekleri ku ll a nı ld ı . Genç sülünlerde perifer kan lenfosit, heterofil, monosit, eozinolil ve bazolil oranları s ı ras ıyl a %56,00, %30,09, %7,45, %>4,64 ve %1,81 ve ANAE-pozilil lenlosil o ranları %36,82 olarak tespit edildi.
Erişk inlerde ise lökosit o ra n l a rı s ı rası yla %52,91, %41.09, %2,81, %2,00 ve %1,18 iken, ANAE-pozitil rentosıt oranları %33,73 olarak bulundu. Iki yaş grubunun, periter kan lenfosit oranla rı dışı ndaki ortalama d e ğerl e ri arasında önemli
(P<0.05) farklar tespit edildi.
Anahtar Kelimeler: Sülün, ANAE Pozitivitesi, Lenlosit
Summary: This study was carried out LO determine the percentages ol both leukocyte types and lymphocytes wilh
afpha-naphthyl acetate esterase (ANAE) positivity in Ihe peripheral blood of young and adult pheasanls (Phasianus
colchicus). For this purp ose , heparinised (10 LU heparine/mL blood, Liquenine, Roche) peripheral blood sampres of
11 young and 11 adult pheasants were usec. in the young pheasants, the percentages ol Iymphocytes, heıeroph iJs,
mcoocyt es, eosinophils and baso phils were 56.00%, 30,09%, 7,45%, 4,64%, 1,81% respectively and ANAE-positive
lymphocyte rate was 36,82%, whereas in the adults the values were Iound as 52,91 %, 41,09%, 2,81%, 2,00% and
1,18% for Iymphocytes, beteroobns. monocytes, eosinophils and basophils respectively. ANAE-positive Iymphocyte
rete was 33,73% in the adult pheasants. Except lor the percentages of the peripheral blood lymphocytes, the dilIerences between Ihe other v alues were etettstıcauy important (P<0,05).
Key Words: Pheasant, ANAE Pcsitivity , Lymphocyte
G i r iş

Enzi m site kimyasal ve histakimyasal boyama
teknikleri, klas ik Ro manows ky boya l a rı ile a yı rt ed ikan hücrelerinin
henüz ollemeyen bazı
gunlaşm a m ış fo rmla rı ile olgun formlarının ayrımında kulla n ılan basit ve pratik yöntemlerdir.
Bunun yan ın d a in sanların akut ve kron ik lenfoid lösemileri (Catowsky, 1981 ), s ığ ı rl a rı n enz octlk lökozisi (Kajikawa ve ark., 1983) v e köpe kterin çe nçlik hastalığı (Appel ve ark., 1992; Şen ve ark.,
2002 ) gibi tentoprofiteratif ve lenfo süp ressi f ha sta lıkla rın ın teş h isi n d e de enz im sitekimyasal yö ntamlerden yararlan ı lm a ktadır.
Alta-nattil aset at esteraz (ANA E) enzimi as it
hidrolazlar gr ubunda n olan Hzozomal bir enzlmdir.
Enzim insanla rda (Li ve ar k., 1972; Çelik ve ark.,
1991), tav uklarda (Maiti ve ark., 1990), sığırlarda
(Yang ve ark., 1979; Kaj ikaw a ve ark., 1983), farelerde (Muefler ve ark., 1975) ve köpeklerde
Ge liş

(W ulff ve ark. , 1981) periter kand ak i olgun Tlen fos itle rine özgü bir enz imdir (Basso ve ark.,
1980 ). Monosit ve rnakrofajlarda da güçlü A NA E aktivitesi gözlenmektedir (Mueller ve ark., 197 5).
Sülün, Phasinidae familyasının Numinidae alt
yer alan yaklaşık 50 kuş türünün ortak
adı olup, anavatanla rı Uzakd oğu ülkeleridir. iri bir av
kuş u olmas ı ned eniyle pek çok sülün tü rün ün nesn
yo k olma tehlikesiyle karşı karşıya olmakla bir likte,
~Adi Sülün" ya da "Et Tipi Sülün" olara k da isimlendirilen Phasianus colchicus, erttansit üretime de
adapte olabildiği için y et iş t i r i c ili ği gittikçe yaygınlaşmaktadır . Sürün eti, d i ğ e r kanat lı etterinoen
farklı bir tat ve aramaya sah ip ol m a sı ve d iğer çift lik
hayvanla rına nazaran d ah a az bu lun m a sı se bebiyle
daha pahalıdır (Çetin ve Kırıkçı , 1999; Tepe li ve
ark., 1999).
familyasında

Bu ça lışmada, enta nsif olarak ya ygı n bir şeki l d e
ve ekonomik öneme sa hip olan iki fark lı

yetiştirilen
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içerenler ANAE-pozitif ola rak değe rlendi ril irken ,
gran ül içe rmeyenler ANAE-negatil kab ul edildi ler.
Lenfositlerin ANA E po zitlvltesl yüz de (%) olara k
ifade edildi.

ya ş

grubundaki et tipi sülünlerin perit er kandaki lökosit oranlan ile ANAE·pozititif ıen ıos n o ran l a rın ı n
belirlenmesi amaçlan m ı ştı r.
Mat eryal ve Met ot

Her hayvandan h az ı rla na n kalan z 'şer f roti ise
May Grünwald -Giemsa boyas ıyla boyandı (Konu k,
198 1). Bayarnayı ta kibe n, alkol ve ksiten serilerinden geçirile rek kapatı lan praparatlarda 200
lökosit sayıl ara k hayvan la rı n lökosi t for mülleri belirlendi ve her löko sit tip inin o ra nı yüzde (%) ola rak
ifade edildi.

Ara şt ırma materyalini, Selçuk Üniversitesi Ve-

ve Uygulama Çiftl iği nde
ve 1 yaş lı anaç her iki cinsiyelte n toplam 22 sütün den (Ph asianus colchicus )
ahnan kan oluşturmaktadır.
teriner Fakültesi
yetişti ril en
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Araştı rma

haftalık

ANAE Enzimi

Demonsıra s yonu

demonstrasy onu, Coş kun ve ark.
yöntem le ge rçe kleşt iri l d i . Su
amaçla, kalpte n 5 ml'l ik hepar inli (Heparin 10 IÜ/m l
kan, Liquemine, üc.. Roche) tüptera a lı na n perlter
kan örneklerinden 4'e r froti hazı rla nd ı . Oda sı 
,c a klı ğ ı nd a (20 !2C), havada kurutulan frotile r 10 o e 'de glutaraldehid-aseton solüsyo nunda (pH
4.8) tespit edilerek üç kez distlte su ile y ı ka nd ı ve
havada kurutuldu. Inkübasyon solüsy onu, 0.8 mi
aseto n (Merek) içerisind e entnen 20 mg alphanaphthyl aeetate (Sigma, N-8505) ile 4,8 ml hekzazotize pararoıa nili ne [2,4 ml %4' lük sodyum nitnt
(Merek-S-3421) ve 2,4 ml %4'lük para tozaniline
(Merek-P-37S0)] ve 80 ml tamponlu fosfat soı üsyonu (pH 5.0) ka nştınla rak haz ı rlandı. Inkübasyon solüsyonu, pH's l 1 M sodyu m n ıo rcksıüa
5,8'e ayarland ı ktan sonra süzüldü. Her hayva nın
kan lrotilerinden 2'şer adedi, Inkübasyon solüsycnunda 37 "C'd e 4 saat süreyle inkübe edi ldi.
lnkübasyon süres inin sonu nda üç kez distile suda '
y ı ka n a n frolil ere, tamporrlu asetat solüsyonunda
(pH 4.2) haz ırlanan % l 'lik metil green solüsyonunda 20 dk süreyle çekirdek boyası uyg ula nd ı. Alkol ve ksiten serilerinden geçirilen t rotiler
Entellan (Merck) ile kapatıl dıktan sonra Leitz Laborlux-12 model ara şt ırm a mikro skobunda incelenerek her preparatta 200 lenfasit sayıld ı . Lenfosille rden 1·4 adet k ırm ız ı-kah ve reng i granül
ANAE

( 19 98 )' n ı n

Istatistiksel analizler, ark -sinus (are-sine) metoduyla transforme edilen de ğ erler kulla n ıla rak gerçe kleş ti ril d i (Y ı ld ı z ve Birea rı . 199 1). Elde edilen verilerin tab lolaşt ı rılmasınd a elde edilen gerçek

bildi rd iği

de{ıe rler kullanı ldı .

Bulg ular
Genç ve ergin s mcnıeeıe . perite r kan lerı
fositlerindeki alta-nattil aseta t es te raz (ANA E) enzimi aktivitesi hücre zanrun a lt ında loka lize olan birkaç adet kı rm ız ı -kahverengi granül ta rz ında
(Iocalised granular pasi tivity) gö zlenirken (Şekil 1),
mo n o sitıerin diffüz ç ren örer enzim poz ttivitesi ç öste rdikler! dikkati ç ekt i. Heteroüt, eozmofü ve bazofitıe rin granüll erinde ise oldukça zayıf enzim pazitivitesine ra stlan d ı .
Ça lışma da

eld e edilen pe rite r kan ANA E·pozil if
ile lökosit formülleri Tablo l 'de veri l mişti r. Ta blo 1'de de görüldüğü gibi ge nç ve ergin
sürün grupların ın her ikisinde de blrblrterine oldukça
ya k ı n (P>0.05) periter kan l erıt o sit o ran l a rı tespit
edi ldi. Genç sülünler erg inlerden önemli de recede
(P<O.OS) da ha yüksek monosit . eozinoftl, bazofil ve
ANAE-pozilif le rıtosit o ra n la rı na sahipken iken,
ergin sülOnlerin perlt er kan h et e rof il ora n ları gençlerinkinden önemli dere cede (P<O.OS) daha yüksek
le rıtosit o ra nl a rı

bu lunmuştu r.

Tablo 1. Genç ve ergin sülünlerin perite r kan ANAE-pozitif lenfosil oranlan ile lökosit formülleri.
HÜCRE TIpLER I VE ORANLARI (%)
Gruplar

ANAE(+ } lenfosit

n=11

X ±SE

lenlosit
X ±SE

Monosit
X ±SE

Heteroli1
X ±SE

Bazolil

X ±s e

X ±SE

söıüraer

36,82..+0,78

56,00±1,6

7,4S±O,76

3D,09±l,6

4,64±O,S8

1,81±O.18

Ergin sülünler

33,73±O,71

52,91±2,3

2,81 ±O,30

41,09±2,2

2,OO±O,38

1,18±O,12

Genç

•
• Aynı sütundaki değerler a ras ındaki fark istatistikselolarak önemlidir (P<O.DS).
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•

Eozin olil

(iımç

ve Ergin S ütünleri n (Pb asianus Colchic us) Per irer.. .

Ş e kii L E rgi n bir sulü nün perile r kanında ANA E poziti , bir lentosrt görülmektedir. Enzimalik reaksiyon ürünü olan kırmız ı 
kahverengi granüllerin hücre aenmn hemen altı nda Iokalize oldukla rı görü lmektedir. ANAE demonsl.rasyonu, Bar: 2 1,34

Om.

Tartı şm a

ve Sonuç

Pica ve ark. (199 3) bu

o ran ın

% 16-50

a rasında

de-

rJişt i{ıin i bildi rm i şle rdi r .

Ekonomik önemi olan kan atl ı türlerinin pe riter
kan hücreleri üzerinde oldukça fazla s ay ı d a ça lı ş ma
ya p ıl m ı ş olmakla
birlikte, sülünler üze rinde yapılm ış olan ça l ı şm a say ıs ı oldukça azd ır. Rica ve
ark. (1977), k ın al ı kekliklerin periter kan heterotil
o ran la rı n ı %32.3, bazofil o ranla rı n ı %5.3, eozin otil
oran la r ını %1.4, lerıto sit o ranl a rın ı %56.1 ve monosft o ra nla rı n ı da %4.6 olarak tespit et miş le rd i r.
Pica ve ark. (1993) ise, ay nı tütü n h et e rotila ranını
% 0-70, bazoül o ranı nı %1-8, eonnotn o ran ın ı %06, lentosit oramru %16-50 ve monosit o ra nı nı da
%4-11 olarak bildirm iş le rdir. oyewate (1987), 32-36
ha ftalı k tavuklann periter kan lenfasit ora nı nı erkek
hayvanlarda %67. d iş i l e rd e ise %63 ola rak belirle mişti r. Durgun ve ark. (1990) 0-26 haftalık yerli
hibrit tavuklarm perifer kan küçük lerıtosit oranı n ın
erkeklerde %32-76 arasında ve dişilerde %26-74
a rasınd a ; bliyük tentosftlenn ise erkeklerde "103- 11
di şi lerde ise %3-13 a rasında değiştiğini tespit et- '
mişlerdir. Sur (2001) ise. Babcock-380 ı rkı elvelvterin perifer kan lenfasit ora nı n ın , ç ıkış gününde
%16 iken, dördüncü hafta sonunda %50'ye yükseld iğini bildi rmişti r. Rica ve ark. (1977) kekliklerin
periter kan lenfasit o ra n ın ı %56.1 olarak bildirirken.

Josef (200 1), sülünlerin periter kan heterafil
% 4-57 a rasınd a d e ğ i şti ğ in i bi ld i rm i ştir .
Bu ça trş m ada ise, ge nç sülü nlertn heterofil o ranı %
30.09
erginlerin ki ise
% 4 1,09 olarak bulunmu ştur.
Ergin sülünler önemli de recede
(P<O.OS) daha yüksek heterofü o ra n ın a sahiptir.
Ergin sülünlerde tespit edilen heterotil düzeyleri tavuklardaki (Durgun ve ark. , 1990; Oyewale, 1987)
ve kekliklerdeki (Rica ve ark., 1977; Pica ve ark.•
1993) d e ğe rle re ("lo 32-70) oldukça yakınd ı r.
o ranla rını n

Farklı sülün ı rkıa rında kan monosit ora n ların ı n
%1-24 a rası nda değiştiği tesp it edilmişt i r (Josel ,
2001) . Rica ve ark. (1977) ile Pica ve ark. (1993),
keklikle rde kan monosit oran lannın % 4-11 aras ında d eğ i şt i ğ i n i b i ld i rmi ş le rd i r. Bu çalışmada , genç
sülünlerin perlte r kan monosit oranları % 7.45 ve
ergin sülünlerinki %2,81 ola rak b u l u n m u ştur. Bu
d eğ eı1 e r, Josef'in (2001) sütünler için bi ld ird iği değerle rden farklı dı r. Bu fa rklılık , muhtemelen a raş 
t ı rmada kulla nı la n hayva nl a rı n ı rk ve yaş la rınr n farklı ol mas ı n d a n kaynaklanma ktad ır.

Josef (2001) , sülü nterin peri ter kan bazofil
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lentosttlenntn sade ce %2' sinde ANA E poztttvit esl
tespit etm i şti r.

o ra n la rı n ın % 1-12 ve eozinoül o ra nl a rı n ı n ise % 04 a ras ı nda de ~işti~ ini bildirmekted ir. Bu ç a lış mad a
ise, genç s üıünle rtn eozinofil o ran la rı % 4,61 baz ofil
o ra nla rı % 1,81 iken; ergin sülü nterde bu değerler
s ı ras ıyla % 2,00 ve % 1.18 atarak tesp it edi l mişti r.
Bu d eğ erle r, Josef'in (200 1) sulünler için bildirdiğ i
değe rle r ile tavuklar (Oye wale, 1987; Durg un ve
ark., 1990) ve keklikler için bildirilen (Rica ve ark.,
1977; Pica ve ark., 1993) sonuç larla benzerdir.

Per ifer kanda ki A NA E-pozitif lenf asit orantü rler a ras ında önemli farklar göz le nm işt ir.
Insanlarda bu oran % 53-74 ( H iı;gy ve ark., 1977;
Çe lik ve ark., 199 1) a ra s ında iken, sı !;lı rla rd a %4771 (Kajikawa ve ark ., 1983; Nakanishi ve ark.,
1983 ; Çeli k ve ark ., 1994) aras ında , köpeklerele
%56-58 (W ulff ve ark., 1981; [zel ve ar k., 2002 )
aras ında , tavuk larda ise %35-55 (Pruthi ve ark. ,
1987; Majli ve ark., 1990 ; Sur. 2001) ara s ında değişmektedi r. Aynı zamanda, hayvanları n ırkıarına
(Şen ve ark.,2oo2; Su r ve ark ., 2003) ve yaşlarma
(Çelik ve arx., 1994) bağlı ola rak da periter kan
lenfasitlerinin ANAE pczitivitelerinde bel irgin far kl ı lı kla r ortaya çıkmaktadır. Şen ve ark . (2002), sa ğ 
lıklı ve 6-8 haftalık sokak köpeklerinin periter kan
A NA E, asit foslataz (ACP-az) , beta-glukronidaz
(BG-az) ve N-asetil beta glukozaminidaz (NABGazj-oozmt lenfasit oranla rını s ırasıyla %62,64,
%4 6,74, %14,n
ve % 49,43 ola rak tespit etmişle rdir. Sur ve ark.'mn (2003). 6 aylık Kanga l k öpekie rinde yaptıkları bir çalışmada söz konusu enzim lerin pozittvitele d sıras ı yla % 63,13, %39,37,
%55,1 1 ve % 52,45 olarak bildirilmiştir.
la rı nda

Enzim sitokimyasal ve histakimyasal tekn ikler.
hayvan türleri ve insa n ların immün sistemleri
üzerinde yapılan deneysel çalışmala r yanı nda bazı
hastalıkların teşhisi , sınıflandırılmala n ve prognozfanmn belirlenmesinde de kullanılmaktadır. Nitekim, insan (Catowsky, 1991) ve sığırlann (Kajikawa ve ark.• 1983) bazı lösemi tiplerinin ayırt
edilmesinde bu tek nikle rden geniş ölçü de yararlanı lmaktadı r. Uzozomal bir enzim ola n ANAE
enzimi, perite r kan ve lenfold dokulardaki b az ı lökosit tiplerinin ayı rt edi lmeleri ile bu hücrelerin doku
lckallzasycnlanmn saptanmasında önemli bilgiler
sağlamaktadı r (Nakanishi ve ark., 1983). Söz konusu enzim. insan (Higgy ve ark., 19n; Os baldiston ve SulUman, 1978 ; Çelik ve ark., 1991).
sı ğ ı r (Yang ve ark., 1979; Kaj ikawa ve ark.• 1983),
köpek (Wulff ve ark., 198 1), tav uk (Pruthi ve ark.•
1987; Maiti ve ark., 1990) ve farelerde (Muetter ve
ark., 1975) T-lenfositlerle monositler için spesifik bir
enzimdir.
Enzimatik
rea ksiyon
ürün ü;
Tlenfasitle rinde ' -4 adet krrrruz ı - kahve renq i lokallze
granüHer halindeyken, mo nositle rde küçük ve yaygın granüIJer tarz ın dadır. B·lenfositlerinde ANA E
pozttivttesi gözlenmemekledi r. Bu enzimatik pozltlvlte farklı lı kl arınd an ya ra rla n ıla rak , insanlarda ve
baz ı hayvan türlerinde T- ve B-Ienfositl eri ile makrofajlar, hem kan Iretile rinde ve hem de doku kesitlerinde spesifik olarak ay ırt edilebilmektedirler
(Yang ve ark., 1979).
çeş itli

Çev re koşuna n na ve hayvanları n bağış ıklık siste mlerinde o lu ş an bozukluklara b ağlı olarak periter
kandaki lenfositlerin ANAE pozitivite oranlarında da
bel irgin de ğişiklikle r meydana gel mek tedir. Özellikle lenfos üpre ssif ve lenfoprolifera tif bozuktuktarta
sey reden vi ral has ta lı kl a rd a , perifer kan lenfosit lerinin ANAE pozitivitele rinde önemli art ı ş veya
aza lış lar meydana gelm ektedir. Nitekim, Kajikawa
ve ark. (1983), enzootik ve pe rsistent lökezis'li sı
ğırlard a A NA E-po zitif lenfasit o ra n la rı n d a önem li
dü şü şle riri meyda na ge ld iği n i sa pta rtuşla rdı r. Şen
ve ark. (2002) ise, den eysel olarak gençlik hastal ığı
o lu şturd u kla rı 6-8 h aft a l ık sokak köpe klerinde, virus
inokül asyonunu tak ip eden ve henüz h a st a lı k
se m ptomla rın ın o l uşmadığı 2. gü nde bile periter
kan ANA E- ve AC P-az -pozilil lenfoslt oranla rın ı n
beli rgin biçimde düştüğünü tespit etmişlerdir. A raş 
t ırıcılar (Şen ve ark ., 2002), bu bulgunun köpe k
gençlik has talı ğ ı n ı n erke n teş hisi nd e ya ra rlı olabilece!;lini ile ri s ü rmüş lerd i r. Ayrıca , perifer kand aki
T lenfosit oranla rın ın be lirlenmes inin, kanda bu
hücre lerin a rt ışıyla karakterize olan
tavukları n
Marek hastalığının ayırıcı teşhısınce. klinik ve oto psi bulgu lan ile histo pato lojik bulgu ları bu hastalr kla
kanşab üe n bazı enteksiy öz hasta lıklardan ayırt edilmesinde ya ra rlı olabileceği bild irilmiştir (Hudson ve
Payne, 1973; Je urissen ve ark., 1989). Yu k a rı dak i
sonuçlar dikkate alınd ığ ında , pe rifer kan lenfasitlerinin ANA E pozttivitesinde ol u şa n de-

ANAE

enzlml: emb riyonik döne mde gerT lentostt o lg u n laş mas ı nı n son evrelerinde, limus m ed u ıras ın da ki meduIJar time sitler
ta ra fından kazanılmakta olup , perlter kandaki immüno kompote nt, olgu n T-Ienfositlerinin enzimidir
(Basso ve ark., 1980; Çelik ve ark., 1992; Sur,
2001). Sığı rlarda , gebeliği n 60. günü nde med ullar
timositler yanı nda perifer kan, dalak ve bağ ırsağ ın
lamina propriyasın daki az sayıda lenfasille gözlenen ANA E poz ltivitesl, gebeli!;lin ilerlemesiyle birlikte yükselmekte ve gebeli!;lin 240 . gününde periter
kandaki ANAE-pozitit lentoslt o ra nı %42'ye u laş
ma ktad ı r (Çelik ve ar k., 1992). Basso ve ark.
(1980) ise ANA E enz iminin insan larda fötal dönemin sonlanna do ğru kazanıldı!;lını bildirirken ; Sur
(2001), 18 günlük tavuk emb riyolan nın perffer kan
çekleşen
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Ge nç ve Ergin Sülünlerin (Pha slanus Colchicus) Perircr...
ğişikli k ler, hem immün sistemin fonks iyonel durumu
ve hem de lenfosüpressif ve ya lenfop roliferatif hastalı k ların te şh is i ve prog nozlarının saptanmasında
d iğe r bulgulara ek olarak
önemli yararlar s ağ 
layabili r.

Josef (200 1), farklı sülü n ı r kı arını n perffer kan lenfasit oranlanrun %27-90 a ras ı n da değ iştiğini , incelenen ırkıarı n ta ma m ı nd a lenfosil1erin
periter kan da en yüksek oranda bulunan ak yuva nar ol duğun u tespit etmişti r. Araşt ı rıe ının
(Jo sef, 2001) bu lduğu değerle ri n g eniş bir değ işim
a ra lı ğ ın a sahip olmas ı , ı rk l a r a ras ı nda ki farklardan
kayn a k la n a b i l ec eğ i gibi h ayvan l a rı n yaşla rındaki
far klardan da kaynak lan abilir . Bu ça lış mad a ise, istati stiksel öneme sahip olmama kla
birli kte
(P>O,05), ergin sülünl erin periter kan lenfos it oranl a rı nın (%52) , genç lerinki nde n (%56) daha dü ş ü k
o l d uğ u tespit edilmi ştir (Tabl o 1).
l arındaki

Bu çal ış mad a, alt ı hafta lık genç ve bir yaş lı
ergin sülün lerin pe riter kanında ki lökosit oran ları ile
ANAE-pozitif lenfositlerin o ra n l a rı be lirlenmiştir .
Tablo 1 'de de gö rü l dü ğ ü gibi genç sulünle r er ginlerden önemli derecede (P<0 .05) daha yüksek
monostt, eozinofil , baz ofil ve ANAE-pozitif lentostt
o ra nları n a sahipke n iken, ergi n sülünlerin periter
kan heterofil ora n l a rı gençle rinkinden önemli oerecede (P<O.OS) daha yükse ktir. Erginlerin lenfosit
oranl a rı, aradaki fa rk istatistiksel öneme sahip 01mamakta birlikte (P>0, 05), gençlerinkinden dah a
düşü kt ü r. Ergin sülünfertn ortalama periter kan
ANAE-pozitif l e rıtosit o ra n ı %33,73 iken, gen ç sülür uerde bu oran %36,82 olup aradaki fark istatistikse l önem e sahiptir (P<0,05).

Son uç ola rak, farkl ı tat ve ara maya sahip olan
etiyle de ğerli bir av hayvanı olan ve ülkemizde en ta nsif ye tiş ti ricil i ği d e son y ı lla rda h ı zl a yayg ı n laşan
etçl sülünlerin lökosit enz imle ri h a k k ınd a ay dınl at ıl ma sı gereken pek çok nokta vard ı r. Zira; bir
yandan immün sistem i ba sk ıla yan ç eşitl i et kenler
( C oşkun ve ark., 1998) h ayvanl arın h astal ı k lara
karş ı duyarlı lıkl arın ı art ırırken ,
öte yan dan immün
sistemin kendi hastalıkları da verim ve karlılı ğı
azaltan önemli tak tö rlerclr. Ins anlarda ve me meli
hay van tü rlerinde o l du ğu gibi ka nat l ıl arda d a kan
dokusu , hastalıkların teş h isi, ay ı rıcı ta nıs ı ve pro gnozu nu n belirle nmes inde öne mli bu lgula r sağ 
layan ; temin i, işlenme s i ve elde edilen sonuç ların
yo ru m l an m ası nispeten daha kolay olan
bir ma teryafdlr. Bu anlamda kan hücr eler inin sa y ı ve
oran la rının ya nı s ı ra bu hücrelerin ve özellikle lökositle rin enzlmattk profill erin in bel irlenmesi oldukça büyük ya rarlar s ağla makt ad ı r. Enzim sitakimyasal
ve
histokimyasal
teknikl er;
immünoh istokimyasal ve flow sito metrik yö ntemler
gibi da ha kes in so nuç lar ve ren ileri teknikler kadar
kesin sonuçla r vermese de ucuz o lma la rı , güvenilir
sonuçlar vermeleri, kolayca uyg ulanabilir ol ma la rı
nedenleri ile daha pratiktirler. Bu ned enle ülkem izde ge lişm ekte olan sülün ye t i ştiriciliğ i sektöründe ç ıkabi lecek sağ l ık prob lemlerinin t e şhi si ve
uygun tedavilerin p lanlanmas ın da perlter kan lökosit enz imler iyle ilgili bilgi ve bulguları n art ı rıl ması
için daha faz la enzim tipi ve da ha fa zla yaş grubu
üzerinde detaylı ç alı şmal arın yap ı lmas ı nı n yara rlı
o laca ğ ı sonuc una va r ı ldı .

Tüm omurg a lı ve kanatl ı larda yaşlanmayla birlikte lenfold siste mde meydana gelen en önemli
d e ğ i ş i kli k, timu s ve bur sa Fabricii'nin involüsyonu
(Ciriaco ve ark. 2003; Torroba ve Zapata, 2003) ve
bu değişikl ikle ri n bir sonucu olarak da periler kandaki T ve B lenfesir düze ylerinin düşmes i d i r (Sa inz
ve ark., 2003). Nit ekim, Kocis ova ve ark . (19 95), 12
ay lık sülünle rde timus ve bursa Fab ricii'nin
involüsyonu nun ileri aşa mada old u ğ u n u te spit etm işlerdi r. Bu sonuç, ergin sülünlerin perife r kan lentositle rtndekl d üş ü ş ü n, ANA E pozitif T lenfositlerinin
ora nı nda meydana gelen düş üşte n kaynakla nd ığı nı
ortaya koymaktad ı r. Bu neden le lenfositlerin perifer
kandaki sayı oranla rı nda yaşa bağlı ola rak beli rgin
değiş iklik l e ri n ortaya ç ı kt ı ğı iyi bitinm ektedi r. Nitekim , Çelık ve ar k.' n ı n (1994) , fa rklı yaş l ardaki s ı 
ğırların perifer kan Tvlenfosft o ra nla rı üzerinde yaptıkl a rı ça l ışmada ; yaşamın ilk günlerinde yüksek
olan T -Ienfosit o ran l a rın ın belli bir süre sonra dü ş ü ş e geçti ği ve tekrar yükselerek 6·7 yaştr sı
ğı rlarda en yüksek seviyeye u la ş t ığı, 8-9 yaş lı slğ ır!arda ise tek rar dü şü ş e geçt i ğ i g öste ri lm iş ve
periler kanda ki "r-lentoslt ora n ı nı n dalgalı bir se yir
takip ettiği ileri sü rül m üştü r. Kanatl ılarda ise seksüel o lg un luğa g i ri ş l e birl ikte merkezi lenf old organlarda baş l aya n involüsyon llerley en dönemle rde
bu organ la r ı n atrofisi ile so n u çla n m a kt adı r. Bu involütif değişi kli kl e r de lentositle rln pe rifer kand aki
sayı ve o ra nl a rı nd a belirgin d ü ş üşlere yo l a çt ığından, ha yvanların periter ka nl a rı ndak i tentosltle rtn say ı ve o ra n la rı nda dalgalanmalar ortaya
çıkmaktadı r (Kocaöz ve ark., 1997 ; Dönmez ve
Çelik, 1998).
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