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KANGAL BAlıKLARlNIN (GARRA RUFA) PERiFER KAN LÖKOsiTLERiNDE
ALFA-NAFTiL ASETAT ESTERAZ AKTiviTESiNiN BELiRLENMESi
Hasan Hüseyin Dönmez 1 @

Emrah Sur 1

Murat Boydakl

Determ ination of alpha naphthyl acctate esterasc activity in pcripheral blood
leueoeytes of Kangal fish (Ga r r a rufa)
Özet: Bu çalışmada Kangal bal ıklarında perifer kan ANAE pozitif lenfosit oranlarının belirlenmesi amaçlandı . Materyal
olarak; 12 adet Kangal ba lığından alınan perifer kan örnekleri kullanıl dı . Enzim aktivitesinin belirlenmesi için Ireti lere
ANAE demonstrasyon metodu uygulandı. ANAE pozitif lenfosit oranı % 62,06 olarak tespit edildi. Monosillerle. granülosillerin diffuz granüler pozitivite gösterdikleri; eritrosillerle trombosillerin ise negatif reaksiyon verdikleri gözlendi.
Anahtar Kelimel er: Kangal

balığı,

ANAE, lenfosit

Summary : The aim of the study was to deterrnine the pereentage of peripheral blood ANAE (+) Iymphoeytes in Kangal fishs by using an alpha-naphtyl aeetate esterase proeedure. Peripheral blood samples taken from 12 Kangal fishs
were used. The pereentage of ANAE positive Iymphoeytes was 62.06%. There was a diffuse granular positivity against ANAE demonstration in monoeytes and granuloeytes; however negative reaetion were observed in erythrocytes
and thrombocytes.
Key Words : Kangal fish, ANAE. Iymphocyte
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Memelilerde (Kurtdede ve ark., 1995) ve kanatlıl arda (Dönmez ve ark ., 2002: Ergün ve ark.,
2004) yapılan enz im histokimyasal çalışmalar bu
can l ı l arda

perifer kan T lenfositlerinin alfa naftil
asetat esteraz (AN AE) enzimi taşıdığını ortaya koy maktad ır. Bu enzimin B len fositlerde b ul unmadığı ,
bu
nedenle
de
ANA E
enzim inin
demonstrasyonuyla T lenfositle rin ayrımında kull anılab il ec e ği kabul ed ilmektedir (Mueller ve ark.,
1981; Pruth i ve ark. , 1987). Bu tekniğin ayrıca köt ü
huylu lenfoid olmayan tümörlerde T lenfositlerin
tespitinde de
k u ll a n ıl a b il e c e ğ i
bildirilmektedir
(Svennevig, 1980). T lenfositlerin bu enzimi timus
ma d ul a s ınd a
olgunlaşmaları
esnasında
kazandı kları (Basso ve ark., 1980) ve enzimin T lenfositl er ile granülositlerin s itoplazmasındaki lizozo m larda lokalize olduğu elektron mikroskopik
düzeyde yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur
(Yörük ve ark., 1998; Aşt ı ve ark ., 1999).
ANAE enzim demonstras yon u koyun (Beya ve
ark. , 1986), sığır (Çelik ve ark., 1994), köpe k (Aştı
ve ark., 1993), tav uk (Dönmez ve ar k., 2002),
sülün (Sur ve ark., 2004) gibi çok farklı hayvan türGeliş

leri ile insanlarda (Pinkus ve ark. , 1979; Basso ve
ark., 1980) yapılmış ve bu türlerde A NA E (+) lerı
fosit oranları belirlenmiştir. Blaxhall ve Hood
(1985 ), alabalıklarda T lenfositlerin asit esteraz ve
asit fos fat az enzim aktivitesi gösterdiğ in i bild i r m i ş l e rd i r .
Bu çalışmada Sivas-Kangal termallerinde yaşayan ve proteinden fakir beslenmeye
bağlı olarak da kolayca insanların derilerine yaklaşarak cilt üzerindeki ölü deri parçalarını koparan
yaklaş ık 8-10 cm uzunluğundaki Kangal ba tı kl a rı n da (Garra rufa) ANAE (+) lenfosit oran ın ın
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot
Çalışmada 12 ade t 8-10 cm uzunluktaki sa ğlıklı
Kangal balıklarından a lınan ka n örnekleri mate ryal
olarak kullanıldı. Hazırlanan fratiler (he r bal ıkt an 2
adet) oda s ıcaklığında kurutulduktan sonra glutaraldehit-aseton tesp it s ıv ıs ında -10 °C'de 3 dakika
süreyle tespit edild i. Tespit ed ilen frotiler e, 0,067 M
fosfat tamponu nun (pH 5.0) 40 ml 'sine 0.4 ml aseton da eri tilen 10 mg alpha naphthyl acetate
(Sigma) ve 2,4 ml eşi t oranda karıştırılarak hek zazot ize edi lmi ş sodium nitrit (% 4) ve pa rarosaniline (% 5) (Sigma) so lus yonu ilave edildi.
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Ergün ve ark. (2004) deve kuşunda. Sandıkçı ve
ark . (2005) devede qranuıosittenn ANAE enz im akuvıtesl göstermed iOini: O sba ld iston ve ark . (1978)
rat ve koyunlarda, Aştı ve ark . (1999) tavuklarda.
E rg Cın ve ark . (2004) hindilerde , bu hücrelerin diluz
granOler pczmvite gOslerdilder ini bildirmiş lerd ir. Bu
çahşmada lenlositlerin çoOunlul)unda 1·2 adet spesifik granOller gözlenirken bazı lento sülenn 3-8 ade t
granCıle sah ip olduQu göz ıend i. Monosrtterte granülositler diluz granüler tarzda pontfvite gösterirken; er itros itler ile trcmbosittenn negatif reaks iyon gösterdiOi tespit ed ildi.

Daha sonra solusvonun pl-i'sr 1 N NaOH ile 5,8'e
aya rla nd ı . Frot iler oda sıcaktığmda saat başlarında
kon trolle r yapılarak 4 saat sü reyle inkObasyon solusyonuna b ı ra k ıldı. Inkübasyonu n ard ından frotaere % 1'lik methyl gre en ile çekirdek boyaması
yaptkıı. Preparatlardan her birinde 200 lentosıt
olmak üzere toplam 400 lent osit say ılarak ANAE
pozmt lenlosit oranı belirlendi (Maiti ve ark ., 1990)
ve Leica DFC·320 dijital ka mera ile resim leri çe kikji.
Bulgu lar
ANAE po zinvitesi lentcsinerm çoOunluOunda 1·
2 ade t kahvereng i, iri qranüter tarzda iken (Şekil 1),
bazı t ento snıerde 3 ile 8 a rasın d a de Q lş en kOçük
granüller (Şe kil 2) şe kli n d e olduOu gözlend i. Enzim
aktivite si göstermeyen ıentosiüer negatif olarak deOerlendirildi (Şekil 3). ANAE pcziütlenfosltcraru %
62,06 ± 4 ,18 olarak tespit edildi (Tablo 1). Monositler (Şekil 4) ile gra nülosillerin (Şekil 5) difuz
gran Oler poz itivite gösterd ikleri, eritr ositlerle trombosiuenn (Şekil 6) ise negatif reaks iyon verdikleri
dikkati çekIL
TabıO 1. Kangal
!enloslC oranl arı .

Hayvan

12

sayısı

balıklarını n

Penter kan ANAE (+) len lo sit oran ları hayva n
türlerinde farklıhk lar göstermektedir . Bu oran tavşan larda % 68 .2 (Ö zcan 2005), erg in Ankara keçilerinde % 59 ,3 (Kundede ve ark .• 199 5), kangal
köpeklerinde yaşa baOh olarak deQişmek üzere %
76 ile % 89 a rası nda (Aştı ve ark, 1993), develerde
% 81,3 (Sa ndıkçı ve ark ., 2005). deve kuşunda %
59 ,3 (Ergün ve ark., 2004) , tavuklarda % 54,4
(DOnme z ve ark .• 2002). sülünlerde % 33 .7 (Sur ve
ark., 200 4), hindilerde 51.8 (Ergü n ve ark .• 2004),
ola rak bulunmuştur. Blaxhau ve Hood ( 1985), kahverengi alabalıklarda (Salma truna L) yaptlQ ı çalı ş mada ıentcsinenn yaklaşık % 70 ora nı nda enzim
akt ivitesi gOsterdiQini tespit e l mi ş le rdir. Bu çalı şmada ANAE po zitif lentosit oranı % 62.06 o larak
tes pit edilrmşur. Aradaki lark ın tür ve coQrafi bölge
tarkh hO ından kaynaklanabilece Oi kan ı s ı ndayız .

pereer kan ANAE (+) ve (-)
lenlosit (%)

A~N:;A:-E;:-:PO"Z"'I;i;l---::-;:-;:-:-'":-':-;---:-;;::;:-ANAE negaııf
x-so
62 .06

Tartışma

37.93

4.18

Ellis (1977). ba lıklarda pe rder kan ıentosıuen .
granülasilleri ve man asitlerinin fonksiyonel ve mor folo jik olarak memelilerinkine benzer olduğunu;
Blaxhall ve Hood (1985) da le ntosiuenn göst erd i ğ i
enzim aktivites inin T ve B lenlosillerin var110 ın ı n
göstergesi olduQunu ileri sü rmektedirler. Bu çalışmada da lenlos itlerde po zitif ve negatil enzim ak tivitesi ile monosiUer ile granül ositle rde gör ülen
enz im aktivitesi bu tezleri desteklemektedir.

ve Sonuç

Lentositlerin üzozomlannda yerleşen en zimle rin derronstsasyonu yönt emleri ile yapı lan çalı ş ma la r (Pruthi ve ark ., 1987; Kurtdede ve ark .,
1995; Aşt ı ve ark ., 1996; Aş t ı ve ark. , 1999) , ANAE
enzimi nin T lenlo sillerde bulunurken B lentosftle rde
bulunrnadıquu göstermektedir. Aştı ve ark . (1993,
1999) ile Kurtdede ve ark . ( 1995), bu en zimin T
ıentositıerin
lizoz omtannda
ye rleşt iQ ini
bil di rm i ş l erd ir . ANAE enz iminin demonstrasyonu tekniQiyle l arklı hayvan tür lerinde periter kan T len tosüıe rinin oranlarının beluleneb üeceqi sonucuna
vamuş la rdrr (Basso ve ark .. 1980: Wu lt ve ark .,
198 1; Pru thi ve ark ., 1987: A Şil ve arx., 1999 ; Sand ıkç ı ve a rk., 2005) . T lenlosılle r yanı nda morositıerm de ANAE enz im aktivitesi gösterd iOi: lenl osillerde en zim p cz üıvtt estnm çoOunlukla 1·2 adet
krrmrzı -katwe re nqi renkte foka lize granül tarz ı nda
gözlendiOi, rrcoo s üıe ro e ise d illuz bo yanma çözlendiOi bildirilmektedi r (Prulhi ve ark ., 1987 : Aşt ı ve
ark.• 1993: Sand ıkçı ve ark., 200 5). O sba ldiston ve
ark. ( 1978) domuzda, Yôrük ve ark . (1998) kodide.

Insanlarda. memel i hayvanlarda ve ka nathlarda olduQu gibi son y ı lla rd a yetiştiri ciriQ i ar1an
ba lı k l arda da kan doku su , ha s t a lı kla rı n teşhis i , ayı
ncı ta n ı s ı tedavi ve prognozun belirlenmesinde
önem li veriler sağlay an ; elde edilmesi, iş lenme s i ve
so n uç la rı nı n yorumla nma s ı nispeten kolayolan bir
materyaldir. Bu anlamda kan hücrelerin in sa yı ve
oranları ile öze llikle baOı ş ıkhk sisteminde kritik bir
roloynayan lenfos illerin enz imat ik profillerinin belirlenme si o ldukça pratik yararla r sa Q l ama ktad ır.
Enz im sitekimyasat tek nikler son y ı llarda ki diOer qe üşen ileri tekn ikle r kadar kes in sonuçla r ve rmese
de ucuz ve kolay olduOu kadar gü ve nilir olmaları
sebe biyle pratik bir öneme sahiptir. Son uç olarak.
ülkemizde Iokal olarak yetişen ve yerl i ve yabancı
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turistler taraf ın d a n çeş i t l l cilt ha s t a l ı kl arı nın tedavisinde yayg ın bir ş ek i l de k ull a nılan Kangal balık la rı n ı n perifer kan hücrelerinde enzim profillerinin
belirlenmesi, söz konusu ba l ık türünün yetişti riciliği ni n ya n ında sa ğ l ık du ru m l a rın ın takip edilebilmesi açısından önemli kat kı lar sa ğ layacakt ı r.

(1995). Ankara keçilerinin perifer kan T ve B lenfositlerinin alfa naftil asetat esteraz ve yüzey immunglobulin boyama yöntemi ile belirlenmes i. A.Ü. Vet.
Fak. Derg., 42, 85·90 .
Maiti, N.K., Saini, S.S. ve Shanna, S.N. (1990). Histochemical studies on peripheral lymphocytes. Vet. Short
Com., 14, 207-210.

Kaynak lar

Muller, J., Keller, H.U., Durig, P.. Hagmann, J., Cornioley, D.M., Reinhard , J. , Ruchti, C., Hess. M.W. ve
Collier, H. (1981). Nonspes ific esterase in human
Iymphocytes. Int. Arch. Allergy. Appl. Immunol., 64, 41042 1.

AŞ tı,

R.N., Kurtdede, N. ve Ergün, L. (1993). Kangal köpekierinin perifer kan T lenfositleri üzerinde ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 40,4,
363-376.

AŞtı,

R.N., Alabay, B., Kurtdede, N., Altunay, H., Ergün,
L.(1996). Farklı hayvan türlerinin periler kan IÖkositlerinde alfa naftil asetat esteraz aktivitesinin belirlenmesi. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 43: 129-133.

Osbaldiston, G.W., Sullivan, R.J. ve Fox, A. (1978).
Cytochemical demonstartion of esterases in peripheral
blood leukocytes. Am. J. Vet. Res. 39,4, 683-685.

Astı, R.N., Kurtdede , N., Ozen, A. (1999). Light and
electron microscopicstudies on alpha naphthyl acetate
esterase activity of peripheral Blood T Iymphocytes in
chicken. Dtsc. Tierarztl , Wschr. , 106,397-399.

Özcan, Z. (2005). Determination of alpha naphthyl acetate esterase activity in the peripheral blood leukocytes
in Angora rabbits. Turkish J. Vet. Anim. Sci., 29, 881884.

Basso, G., Cocito, M.G., Semenzato G., Pezzutto, A. ve
Zanesco , L. (1980). Cytochem ical study of thymocytes
and T-Iymphocytes . Br. J. Haemaıo l. , 44, 577-582.

Pinkus, G.S., Hargreaves, H.K., McLeod, J.A., Nadler,
L.M., Rosenthal, D.S. ve Said, J . W. (1979). _· Naphthyl
acetate esterase activity-A cytochemical marker for T
Iymphocytes. Am. J. PathoL. , 97, 17-42.

Beya, M.F., Miyasaka, M., Dudler, L., Ezaki, T. ve Trnka,
Z. (1986). Studies on the differenliation ol T Iymphocytes
in sheep II. Two monoelenal antibod ies that recognize all
ovine T Iymphocytes. Immunol., 57, 115-121.

Pruthi, A.K., Gupta, R.K.P., Sadana, J.R. (1987). Acid
alpha naphthyl acetate esterase activity in peripheral
blood Iymphocytes and Monocytes of chickens. J. Vet.
Med. A, 34, 390·392 .

Blaxhall, P.C. ve Hood, K. (1985). Cytochemi cal enzyme
staining of fish Iymphocytes separated on a Percoll gradient. J. Fish Biol., 27,6, 749-755 .

Sand ıkçı , M., Kum, Ş. Ve Eren, Ü. (2005). Develerin (Camelus dromedarius) perifer kan l ökositlerinde alfa-naftil
asetat esteraz aktivites inin belirlenmes i. A. Ü. Vet. Fak.
Derg., 52, 13-16.

Çelik, ı' , AŞtı , R.N. Kadak , R. ve I Ş ı k, K. (1994). Farklı
yaşla rdaki sığırların periler kan T lenfosit oranlarında
rülen değiş ikl ikler. Hayvancılık Araştırma Derg., 4,2,

gö68-

Sur, E., Çelik,I. , Öznurlu, Y. ve Aydın , M.F. (2004). Genç
ve ergin sülünlerin periler kan lökosit oranları ile lenIositlerin alfa naftil asetat esteraz (ANAE) aktivitelerinin
belirlenmesi. Vet. BiL. Derg., 20,3, 87-93.

72.
Dönmez, N., Dönmez, H.H., Keskin, E. Ve Çelik, ı.
(2002). Elfects of Zinc Suppleme ntation to Ration on
Some Haematological Parameıers in Broiler Chicks. BiologicalTrace Element Research , 87: 125-131.

Svennevig, J.L. (1980). T Iymphocytes in malignant, nonIymphoid human tumours detected by esterase technique. Scand. J. l rn rn u rı ol. , 12,6,513-517.

Ellis, A.E. (1977) . The leukocytes of fish: a review. J .
Fish e ıeı , 1, 453-491
Ergün, L., Özen , A., Ergün, E. ve Aşt ı. R.N. (2004).
Alpha naphth yl acetate esterase acli vity in the peripheral
blood leukocytes ol turkeys. Indian Vet. J., 81, 431·434.

Yörük, M., AŞt ı, R.N., Kurtdede , N., Ağaoğlu, Z. ve AItunay, H. (1998). Light and electron microscopic studies
on alpha naphthyl acetate esterase activity of the peripheral blood T Iymphocytes in Van cats. Anat. Histol.
Embryol., 27, 289-292.

Ergün, E., Ergün, L., Özen , A. ve AŞtı, R.N. (2004). Determination of alpha naphth yl acetate esterase activity in
the peripheral blood leukocytes of ostrich (Struthio camelus masaicus). Revue Med. Vet., 155,3, 147-150.

Wulll, J.C., Sale, G.E., Deeg, H.J. ve Storb, R. (1981).
Nonspes ific acid esterase activity as a marker for canine
T-Iymphocytes. Exp.Hematol., 9,8, 865-870.

Kurtdede , N.• AŞtı, R.N., Altunay, H. ve Akdeniz, C.

84

