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İnkübasyon ve İnkübasyondan Sonraki Bazı Dönemlerde
Bıldırcın(Coturnix coturnix japonica) Üropigi Bezinin
Histokimyasal Yapısı
Bu çalışma inkübasyonun 13., 15. ve 17. günleri ile inkübasyon sonrası 1 haftalık dönemde bıldırcın
(Coturnix coturnix japonica) üropigi bezinin histokimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.
İnkübasyonun 13. ve 15. günlerinde uygulanan Sudan Black B ve Best’s Carmin yöntemlerine karşı
üropigi bezinin hiçbir bölgesinde reaksiyon gözlenmedi. Uygulanan Nile Blue Sulphate yöntemiyle
inkübasyonun 13. gününde bezin tamamında hidrofobik lipidlerin baskın olduğu belirlendi.
İnkübasyonun 17. gününde ise 15. güne göre merkezi boşluğu çevreleyen epitelde ve tomurcukların
uçlarındaki hücrelerde fosfolipidlerin daha zayıf reaksiyon gösterdiği saptandı. 1 haftalık dönemde
üropigi bezinin glikojen bölgesine bakan kısımlarında esterler ve trigliseridlerin, glikojen içeren
bölgesinde bulunan hücrelerde ve tubuller arası bağ dokuda ise glikojenin varlığı saptandı. Üropigi
bezinin merkezi lumeni çevreleyen hücrelerde fosfolipidlerin ve yağ bölgesindeki tubuluslarda serbest
yağ asitlerinin bulunduğu belirlendi.
Keywords: Uropigi bez, Coturnix coturnix japonica, inkübasyon, histokimya.

The Histochemical Structure of Uropygial Gland of The Quail (Coturnix coturnix
japonica) in Some Periods of Incubation And After Incubation
Present study was aimed to determine the histochemical properties of uropygial gland of quail
(Coturnix coturnix japonica) during 13th, 15th and 17th days of incubation and periods a week after
incubation. Nothing area of uropygial gland was showed positive reaction opposite to Sudan Black B
and Best’s Carmin methods in 13th and 15th days of incubation. Hidrophobic lidips were found
dominant in Nile Blue Sulphate method to 13th day of incubation. Fosfolipid showed weak reaction in
epithelia and edge cells of tubules surrounded around of central lumen in17th day of incubation than
15th day of incubation. It was detected that esters and trigliserids in layers near in the glycogen
region detected in glycogen intertubuler connective tissue and in cells existed in the glycogen region
of uropygial glands during a week period. The existance of free fatty acids in tubules in the
sebaceous region and phospholipids cells in the lining central cavity of uropygial glands were
determined.
Anahtar kelimeler: Uropygial gland, Coturnix coturnix japonica, incubation, histochemistry.

Giriş
Üropigi bez kuşlarda kuyruğun dorsalinde bulunan tek deri bezidir (1-3). Organ bağ
dokusundan oluşan bir kapsülle sarılmıştır ve iki lobtan oluşmuştur (4-7).Her lob, merkezi
bir kanal çevresinde radiyer tarzda dizilmiş, çok katlı epitel ile örtülü çok sayıda tubul
içerir. (6-10). Histokimyasal tekniklerin uygulanması sonucunda üropigi bezinin iki
tabakadan oluştuğu bildirilmiştir. Her tubul bir sebasiyoz bir de glikojen katmanından
oluşur. Glikojen tabakası lobun lümenine doğru devam eder (3).
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Holokrin salgı yapan üropigi bez yağ ve yağlı maddeleri üretir (3).Üropigi bezinin
salgısı, yağ asidi esterlerinden oluşan mumlar, uzun ve kısa zincirli yağ asitleri,
trigliseridler, yağ sentezinde rol alan enzimler ve hücre yıkıntılarını içeren kompleks bir
bileşime sahiptir(11). Kuyruk tüylerinin hareketiyle bütün tüy ve teleklerin üzeri salgıyla
kaplanarak, tüylerin yağlanması sağlanır (6, 12).
Bazı araştırıcılar (13, 14) üropigi bezinin memelilerdeki yağ bezlerine benzer bir
fonksiyon gösterip, gonadal hormonların etkisi altında çalıştığını bildirmişlerdir. Ördeklerde
(15) ve bıldırcınlarda (16) yapılan bir çalışmada üropigi bezinde androjen reseptörlerinin
bulunduğu belirtilmiştir.
Farklı kuş türlerinde üropigi bezi üzerine yapılan araştırmalarda (5, 6, 9,10, 17) bezin
tubul epitelinin yaşa, diyete (5), cinsiyete (18), türlere (6) ve çeşitli hormonlara (7, 8) bağlı
olarak değiştiği bildirilmektedir.
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Farklı erişkin kuş türleri üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda üropigi bezinin
histolojik ve histokimyasal özellikleri (4-10, 17, 19) bulunmasına karşın inkübasyon
sürecini de kapsayan çalışma sayısının kısıtlı olması konunun önemini artırmaktadır.

sevalkelek@stud.sdu.edu.tr

Bu çalışma inkübasyonun 13., 15., ve 17. günlerinde ve inkübasyondan sonraki 1
haftalık dönemde bıldırcın (coturnix coturnix japonica) üropigi bezi’in histokimyasal
yapısının belirlenmesi amacıyla yapıldı.
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Gereç ve Yöntem
Bu çalışmada inkübasyonun 13, 15. ve 17. günleri ile
inkübasyondan sonraki 1 haftalık dönemden 5 er adet
olmak üzere toplam 20 adet bıldırcın (Coturnix coturnix
japonica) kullanıldı. Çalışmada kullanılan bıldırcınlar
SDÜ Ziraat Fakültesi Çiftçi Eğitim Tarımsal Uygulama
Merkezi Tavuk Kümesi’nden temin edildi. Uzun süre eter
etkisinde bırakılan bıldırcınlardan alınan üropigi bezin bir
bölümü yağların fiksasyonu için +4°C’de Baker (20)’ın
Formol-Kalsiyum solüsyonunda 6–7 saat süreyle tespit
edildi. Dondurma mikrotomuyla 10–12 μm kalınlığında
kesitler alındı. Bu kesitlere sudanofilik lipid (siyah),
esterler ve trigliserid (mavi-siyah), fosfolipidlerin (gri)
belirlenmesi için Sudan Black B (21) ve Serbest yağ
asitleri (pembe-mavi), hidrofobik lipidler (pembe) ve
fosfolipidlerin (mavi) belirlenmesi için Nile Blue Sulphate
(22) boyama yöntemleri uygulandı.
Üropigi bezinden alınan diğer örnekler ise %10’luk
formaldehitte 24 saat tespit edildi. Yıkama işleminden
sonra rutin histolojik doku takibi işleminden geçirilen
örnekler parafinde bloklandı. Hazırlanan parafin
bloklardan 4–5 μm kalınlığında kesitlere alındı. Bu
kesitlere üropigi bezinin genel histolojik yapının
belirlenmesi için hematoksilen-eozin (23) ve glikojenin
belirlenmesi için Best’s Carmin (24) boyama yöntemleri
uygulandı.

F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg.

İnkübasyondan sonraki 1 haftalık dönemde ise Sudan
Black B uygulamasında üropigi bezinin yağ bölgesindeki
tubulusların glikojen içeren bölgesine komşu kısımlarında
ester ve trigliseridlerin daha güçlü reaksiyon gösterdiği
belirlendi (Şekil 6). Glikojen içeren bölgesinde ise
reaksiyona rastlanmadı.
Uygulanan Nile Blue Sulphate yöntemi sonucunda
inkübasyonun 13. gününde hidrofobik lipidlerin bezin
tamamında baskın olduğu belirlendi (Şekil 7). Aynı
yöntemle inkübasyonun 15. gününde merkezi boşluğu
çevreleyen epitelde ve tomurcukların uçlarındaki
hücrelerde fosfolipid varlığı belirlendi (Şekil 8).
İnkübasyonun 17. gününde ise aynı boyama yönteminde
15. güne göre aynı bölgelerin daha zayıf reaksiyon
gösterdiği belirlendi. İnkübasyondan sonraki 1 haftalık
dönemde merkezi lumeni çevreleyen hücrelerde
fosfolipidlerin varlığı saptandı. Yağ bölgesindeki
tubuluslarda ise serbest yağ asitlerinin bulunduğu
belirlendi (Şekil 9).

Hazırlanan preparatlar Olympus CX 41 tipi ışık
mikroskobunda incelendi ve ilgili kısımlardan fotoğraf
çekimi yapıldı.
Bulgular
Uygulanan
Best’s
Carmin
yöntemine
karşı
inkübasyonun 13. ve 15. günlerinde bezin hiçbir
bölgesinde reaksiyon gözlenmedi. İnkübasyonun 13.
gününde merkezi boşluğu döşeyen epitelle bağlantılı çok
sayıda primer tomurcuk oluşmaya başladığı belirlendi.
Bu tomurcukların sonraki dönemlerde uzayarak primer
sapları meydana getirdiği gözlendi. İnkübasyonun 17.
gününde primer sapların uçlarında sekonder ve tersiyer
tomurcukların şekillenmeye başladığı belirlendi (Şekil 1).
Bu dönemde uygulanan Best’s Carmin yöntemine karşı
tersiyer tomurcukların uç kısımlarındaki hücrelerde pozitif
reaksiyon saptandı (Şekil 2).
İnkübasyondan sonraki 1 haftalık dönemde üropigi
bezinin basit tubuler yapıda ve bağ dokudan kapsülle
sarılmış iki lobtan oluştuğu, her lobun merkezi bir kanal
çevresinde radiyer tarzda dizilmiş, çok katlı epitel ile
örtülü çok sayıda tubul içerdiği belirlendi (Şekil 3).
İnkübasyondan sonraki 1 haftalık dönemde uygulanan
Best’s Carmin yöntemine karşı üropigi bezinin glikojen
içeren bölgesinde bulunan hücrelerde ve yağ bölgesinde
tubuller arası bağ dokuda glikojenin varlığı saptandı
(Şekil 4).
İnkübasyonun 13. ve 15. günlerinde uygulanan
Sudan Black B yöntemine karşı üropigi bezinin hiç bir
bölgesinde reaksiyon gözlenmezken aynı yöntemle
inkübasyonun 17. gününde merkezi boşluğu çevreleyen
epitel ile bezin çevre dokularla komşu olan bölgelerinde
ester ve trigliseridlerin varlığı tespit edildi (Şekil 5).
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Şekil 1. İnkübasyonun 17. günü. Tersiyer tomurcukların
oluşması (ok). HE. Bar: 50 μm.

Şekil 2. İnkübasyonun 17. günü. Tersiyer tomurcukların uç
kısımlarındaki hücrelerde glikojen (oklar). Best’s Carmin.
Bar: 50 μm
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Şekil 3. 1 Haftalık Dönem. Kapsül (kalın ok), tubuller (ince
oklar) ve merkezi lümen (ML). HE. Bar: 50 μm.

Şekil 4. 1 Haftalık Dönem. Glikojen içeren bölgesinde (gb)
bulunan hücrelerde (kalın oklar) ve yağ bölgesindeki (yb)
tubuller arası bağ dokuda (ince oklar) glikojen. ML: Merkezi
lümen. Best’s Carmin. Bar: 50 μm

Şekil 5. İnkübasyonun 17. günü. Merkezi boşluğu
çevreleyen epitelin (kalın oklar) ve bezin çevre dokularla
komşu olan bölgelerinde (ince oklar) esterler ve trigliseridler.
Merkezi lumen (m). Sudan Black B. Bar: 50 μm

Şubat 2010

Şekil 6. 1 Haftalık Dönem. Tubulusların glikojen içeren
bölgesine komşu kısımlarında (oklar) ester ve trigliseridler.
Sudan Black B. Bar: 50 μm

Şekil 7. İnkübasyonun 13. günü. Bezin genelinde hidrofobik
lipidlerin baskınlığı. Nile Blue Sulphate. Bar: 50 μm

Şekil 8. İnkübasyonun 15. günü. Merkezi lümeni (ML)
çevreleyen epitel (ince oklar) ve tomurcukların uçlarındaki
hücrelerde
(kalın
oklar)
fosfolipid.
Nile
Blue
Sulphate.Bar:50μm
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Cater ve Lawrie (9) inkübasyonun 17. gününde tavuk
civcivlerinde merkezi boşluk ve merkezi tubulleri döşeyen
hücrelerde Sudan Black B metodu sonucunda yağları
saptamışlardır. Bu çalışmada da aynı uygulama
sonucunda inkübasyonun 17. gününde merkezi boşluğu
çevreleyen epitelin ve bezi çevreleyen mezenkim
dokunun bazı bölgelerinde esterler ve trigliseridlerin
varlığı saptandı. Aynı araştırmacılar (9) inkübasyonun 8.
gününden itibaren üropigi bezin merkezi boşluğu
astarlayan hücrelerde rastlanmıştır. Tomurcukların
oluşmasıyla tomurcukların merkezindeki hücrelerde
glikojen belirlenmiştir. Bu çalışmada da inkübasyonun
17. gününde tersiyer tomurcukların uç kısımlarındaki
hücrelerin glikojen içerdiği saptandı. Aynı araştırıcılar (9)
inkübasyondan hemen sonraki günlerde glikojen
tabakasının
tubullerinin
glikojen
içerdiklerini
belirlemişlerdir. Bu çalışmada da inkübasyondan sonraki
1 haftalık dönemde üropigi bezinin glikojen içeren
bölgesinde bulunan hücrelerde ve tubuller arası bağ
dokuda glikojenin varlığı saptandı.
Şekil 9. 1 Haftalık Dönem. Merkezi lumeni çevreleyen
hücrelerde (ince oklar) fosfolipidler, yağ bölgesindeki
tubuluslarda (kalın oklar) serbest yağ asitleri. Nile Blue
Sulphate. Bar: 50 μm
Tartışma
Araştırıcılar (4-7) üropigi bezin basit tubuler yapıda,
holokrin tipte salgı yapan, bağ dokudan kapsülle sarılmış
iki lobtan oluştuğunu bildirmişlerdir. Bazı araştırıcılar da
(6, 10) üropigi bezin her lobunun merkezi bir kanal
çevresinde radiyer tarzda dizilmiş, çok katlı epitel ile
örtülü çok sayıda tubul içerdiğini saptamışlardır. Bu
çalışmada da 1 haftalık dönemde benzer bulgular elde
edildi.

Sonuç olarak bu çalışmada üropigi bezde
inkübasyonun 13. günden itibaren hidrofobik lipidlerin,
15. ve 17. günlerde fosfolipidlerin, ester ve trigliseridlerin
varlığı belirlendi. Glikojene ise ilk kez inkübasyonun 17.
gününde rastlandı. İnkübasyondan sonraki 1 haftalık
dönemde ise glikojen içeren bölge olarak adlandırılan
tabakada bulunan hücrelerde glikojen bulunduğu
belirlendi. Ester ve trigliseridlerin üropigi bezinin yağ
bölgesindeki tubuluslarda daha güçlü reaksiyon
gösterdiği belirlendi Glikojen içeren bölgesinde ise
reaksiyona rastlanmadı. Serbest yağ asitlerin ve
fosfolipidlerin ise üropigi bezin yağ bölgesinde
yoğunlaştığı belirlendi.
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