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ULTRAVİYOLE IŞINLAMASıNIN LEGHORN TAVUKLAR-
DA KAN ŞEKİL Lİ ELEMENTLERİ, HEMOGLOBİN MİK-
TARI VE AKYUVAR FORMÜLÜ ÜZERİNE ETKİsİ

Fahri Bölükbaşı*

The effect of ultraviolet radiation on blood corpuscles,
heınoglobin content and differential leucocyte count in Leg-
horn henso

Summary : Twenty one day old leghorn chicks were exposeu to ultraviolet radiation
emitted by mereury "apor lamps, used sixteen hours per day, up to 2 05 years and erythro-
ey te, Icueocyte, thrombocyte counts, hemoglobin contents and differential leucoeyte counts
were determined every six months.

Statistically significant increments in crythrocyte counts and hemoglobin contents
have been found in irradiated hens from controls. The increases in the leucocyte counts
were Ilot significant anti no differences have been observed in thrombocyte counts.

In the differential leııeocyte counts, the relative percentages of Iymphocytes and mo-
no ey tes were increased anel those of heterophils, eosinophi!s and basophils \Yere decreased
by irradiation.

Özet: Yirmi bir günlük leghorn eivcivIcr 205 yıl, günde 16 saat kullanılan civa buhar-
lı lambalardan ultraviyole ışınlarnasına maruz bırakılmış ve altı ayda bir alyuvar, akyuvar,
trombosit sayıları, hemoglobin miktarları ve lökosit tiplerinin yüzde oranları saptanmıştır.

Işmlanmış tavuklarda kontrollara nazaran al yılvar sayıları ve hemoglobin miktarla-
rında istatistik önemde artışlar bıılunmuşturo Akyuvar sayımındaki artmalar önemli
olmamış ve trombosit sayımlarında farklıbk görülmemiştir.

Akyuvar formüllerinde, ışmlama ile lenfosit ve monosiılerin rölatif yüzde oranları art-
mış, heterofiı, eozinofil ,oe bazofilleriııki ise azaımışıır.

Giriş

Radyasyonun canlılık olaylarında en önemli faktörlerden biri
olduğu ve dalga boylarına göre çeşitli kısımlardan oluştuğu uzun za-
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mandanberi biIinmektedir (8,13). Güneş ışığının gözIe görüImeyen
kısa dalga boylu (200---400 nm) aIt bölümünü oluşturan ultraviyole
(UV) ışınIarını, saf veya diğer ışınIarla karışık biçimde sağlayan çe-
şitIi kaynaklar bulunmaktadır (8,13,15). Yapay ışınlamadan amaç,
doğalolarak şekillenebiIeceği düşünülen oIayların seyrini hızlandır-
maktır. Saf l.JV ışınIarının zararlı etkiIerini (8,13,23) azaltmak ama-
cıyla yetiştiriciIikte diğer ışınIarla karışık biçimde kullanılması öne-
rilmektedir (23). Bu kaynaklar arasında civa buharlı lambaların
VV ışınIarını, diğer kaynakIara oranIa daha fazla taşıdıkIarı (13,27),
güneş ışığında % 10 kadar oIan UV fraksiyonunun % 28 civarına
çıkabildiği biIdiriImektedir (19).

Kısa süreli VV etkisiyle insan ve çeşitli hayvan türlerinde olu-
şan yereI ve bazı genel etkiler yanında kan tabIosunda saptanan ay-
rıcalıkIarın stres reaksiyonlarındakilere benzediği gözlenerek etkinin,
hipofiz bezinin uyarıIması suretiyle hormon al yolla şekillenmesi ola-
sılığı pek çok araştırmacının dikkatini çekmiştir (2,8,9, i0,18,19,20,21,
22,24,26). Nitekim Wight (26) kuşlarda ışığın baş ve özellikle orbita
duvarı yoIuyIa hipotaIamusu etkileyebiIeceğini ve böylece endokrin
sistemin, özellikle hipofiz ve epifizin aktive ediIebileceğini belirtmek-
tedir. Üç iIa altı hafta radyasyona bırakıIan tavşanIarda kan ve de-
rideki bir maddenin kızgınlığı uyardığı (9), insanda androjen eks-
kresyonunun arttığı (19) biIdirimIer arasındadır.

Spode (20,21,22) tavşanIarda orta dalga boylu VV ışınlarının
(280-315 nm) en etkiIi olduğunu ve Ienfopeniye rağmen şekillenen
lökositozun, nötrofil artışından oluştuğunu, alyuvar ve trombosit
sayısı iIe hemoglobin miktarının etkilenmediğini bildirirken, Miet-
kiewski ve arkadaşIarı (18), 289-405 milimikron dalga boyundaki
ışınların alyuvar sayı ve ömrünü arttırdığını, hematokritin yükseldi-
ğini, retikülositlerin fazlalaştığını ifade etmektedirler.

İnsanlarda UV ışınlarının başIangıçta lökopeni, polimorf nötro-
fili, eozinopeni ve lenfopeni gibi veriler oIuşturduğu (i O), devamlı
ÜV uyguIamasının kandaki eritrosit, lökosit, trombosit sayısı ile
hemogIobin miktarını biraz arttırdığı, akyuvarların daha duyarlı
oIduğu bildirilmektedir (13).

UV etkisiyle polimorf nötrofil artışına bağlı olarak lökositoz
oluştuğu ilk defa kedilerde Giessmann ve Kunz (12) tarafından bil-
dirilmiştir.

eserhati ve arkadaşIarı (6) farelerde dolaşım kanı trombosit-
lerinin arttığını, bu farclerden ayrıIacak, 0.2 ml kan serumunun nor-
mallerde de trombositoz oluşturduğunu ve bu trombopoietik faktö-
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rün yerinin kemik iliği olabileceğini tartışırlarken, Krizsa ve arkadaş-
ları (17) trombosit artış nedenini dalaktaki yeni megakaryositlere
bağlamışlardır. Wajdowicz de (25) sıçan böbreğ'inde, kanda retiku-
losit artışı ile karakterize, bir eritropoietik faktör artışından bahset-
mektedir.

Steiger ve ıvIelhom (23), "CV radyasyonunun kapalı yerde bes-
lenen sığırlarda gelişim ve verimi arttırdığını, immüniteyi düzeIttiği-
ni, perifer kandaki şekilli elementleri çoğalttığını belirtmektedirler.

UV ışınlarının tavuk (I) ve hindilerde (3) yumurta verimini
arttırdığı, tavukların beden ağırlığını % 3 kadar yükselttiği (4)
ve bu etkilerin hipofiz yoluyla başlatıldığının sanıldığı (24) bildirilir-
ken, 1955 yılında Carson ve Beall (5), tavuklarda yumurta verimi,
yumurta ağırlığı, kabuk kalınlığı, kuluçka yeteneği ve ölüm oranla-
rında bir fark göremediklerini ifade etmektedirler. Yavuzcan ve Baş-
doğan (22), leghorn ırkı tavuklarda 2.5 yıl süreyle uyguladıkları ı~ın-
lama deneyleri sonucunda UV etkisiyle cinsel yaş ve ağırlığın, kuluç-
kaya konulan döllü yumurtalardan çıkış gücünün normallerdekinden
pek farklı olmadığını, ancak yumurta verimi ve ilk verim yılındaki
ölüm oranının azaldığını, yumurta büyüklüğü ile yem tüketiminin
arttığını belirtmektedirler.

Burton ve Harrison (2) normal 20 günlük civcivlerde akyuvar
yüzdelerinin artık erişkinlerdekilere benzediğini ve lökosit formülü-
nün % 60:1:3.30 lenfosit, % 26:1:2.83 heterofil, °lrJ 1.7 :1:0.43 mono-
sit, % 0.64:1:0.24 eozinoril ve % 2.3 :1:0.68 bazofil biçiminde oluştu-
ğunu ifade etmektedirler. Konuk ve Erkol (16) yerli tavuklarımızda
alyuvar sayısını 2706461 (mm3., hemoglobin miktarını 6.73 gr /i 00
mL., akyuvar sayısını 31938 !mmJ., ve trombosit sayıslJ1l 37384/mm'.
biçiminde; akyuvar formülünü ise % 54 küçük lenfosit, % 8.15 bü-
yük !enfasit, % 24.3 heteraril, % 3.15 monosit, % 2.38 eozinofil ve
~/Ll7.92 bazofil şeklinde bildirmektedirler.

Goranov ve Kovachishki (14), ilk 10 gün 5 dakika, daha sonra
günde 10 dakika süreyle 500 vatlık kuvarz bir lamla ile ışınladıkları
civcivlerde lJV etkisiyle hemoglobin miktarı ile alyuvar ve akyuvar
sayılarının arttığını, Foss ve arkadaşları (ıı) yem tüketimi artmadan
civeivlerde en hızlı gelişme hızına, görünür ışığın yeşil kısmında (545
nm) rastlanıldığını belirtmektedirler.

Materyal ve Metot

Bu araştırma, Yavuzcan ve Başdoğan'ın (27) Tavukçuluk Araş-
tırma ve Planlama Gencl :\1erkezinde, çeşitli tip, şiddet ve dalga bo-
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yu ndaki elektriksel aydınlatmanın leghorn ırkı tavukların yumurta
ve döl verimleri ile yaşama güçlerine etkilerini incelemek amacıyla
ele aldıkları araştırma materyalinden yararlanarak yürütüldü. Araş-
tırıcılar ana makinasında 21 gün barındırılmış leghorn ırkı civciv-
lerden, herbiri 70 dişi ve 7 erkekten kurulu i3 grup materyali, ayni
hacimde ve yapı tarzı birbirlerinin aynı olan i3 bölmeye yerleştir-
mişlerdi. Penceresiz olan ilk 12 bölmede, hayvanların çeşitli yaşlar-
daki ihtiyaçlarına uygun gelecek sıcaklık ve hava, değişik şiddet ve
dalga boyundaki elektriksel ışıklandırma sağlanmıştı. 13. bölmede
ise ısı, ışık ve hava doğalolarak sağlanmış ve bu grup hayvanlar kont-
rololarak düşünülmüştü.

Deneylerimiz, kontrol grubu olan 13. grup ile ültraviyole ışığı
diğer kaynaklara oranla daha fazla olan civa buharIı lambalarla
donatılmış 4. bölmedeki hayvanlar üzerinde yapıldı. Kullanılan civa
buharIı lambalar 160 W toplam güçte olup tavuklar, her bir kademe
8 saat olmak üzere iki kademede yani günde i6 saatlik bir süre ile
ışıklandırılıyordu ve ortalama aydınlık şiddeti 84.5 lüks idi (27).

Hematolojik muayenelere ana makinasında 21 gün barındırılan
civcivIerin gru plandırılmaları sırasında başlanıldı ve gruplardan
gelişi güzel alınan 10'ar tavuk, her altı ayda bir ve 2.5 yıl süreyle
yani 6 kez muayeneye tabi tutuldu.

İbiğin yeter miktarda kesilmesi suretiyle serbestçe akmakta olan
kandan milimetreküpteki alyuvar, akyuvar ve trom basit sayımları
ile Hb miktarları mahallinde saptandı. Ayrıca hazırlanan natif
sürme kan frotileri May Grünwald-Giemsa panoptik boyama yön-
temiyle bekletilmeden boyanarak mikroskop altında akyuvar tiple-
rinin yüzde oranları incelendi. Sayım için akmakta olan kanın alyu-
var pipeti yardımıyla Natt-Herrick sulandırma eri yiği ile dilüsyon-
ları yapıldı ve alyuvar, akyuvar ve trombasitler ayni Bürker sayma
kamaralarında saptandı (16). Sahli yöntemiyle tayin edilen hemog-
lobin miktarları, Dukes ve Schwarte'nin (7) uyarılarına göre, bulu-
nan hemoglobin miktarını (gr), 0.91 ile çarparak, sonuçtan 1.49 çı-
karmak suretiyle değerlendirildi.

Araştırmamızda saptanan bulgular farklılıklarının istatistik yön-
temlere göre güven dereceleri bakımından hesaplamaları da yapıldı.

Sonuçlar

Ultraviyole ışınlamasına tabi tutulmuş ve kontrololarak ayrıl-
mış tavukların 21 günlükten 5. altı aylığa (2.5 yaşa) kadar alyuvar,
akyuvar ve trombosit sayıları ile hemoglobin miktarları ortalamaları
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Tablo I'de, akyuvar tiplerinin yüzde oranlarına ait ortalamalar Jse
Tablo Il'de standart hataları ile birlikte gösterilmektedir.

TABLO I.
Kormal ve ultraviyole irradiyasyonlu tavukların 2.5 yaşına kadar milimetreküpteki
alyuvar, akyuvar ve trombosit sayıları ilc hemoglobin miktarları ortalamaları

(x ::i: standart hata).

i. 2. 3. 4. S.
21 gün

altı ay altı ay altı ay altı ay altı ay
--- ._-_ ..-- .---_.-- -- -- -- --_.-- ---_."0 ---- ----

2144000 2517600 2713200 2792400 2562900 2504400
... :: Kontrol
(oj

>- ;;'E :İ: 65582 -=76812 ::1:81867 ::1:85067 =60949 =57036
;:j
;>- ------ ----- .-.- - '"'--- -- ---- ._-- --- -- --- -----

=< E CV~ - 2802BOO 2723200 2709400 2848300 2881600
ışınlı ::1:94967 ::i: 125492 = 103512 :1::65654 :1:81868

--- ----- ----- -",._--- ------ --- ----- _._--- -----
c 6.84 5.31 7 .09 7 .56 6.81 6.77
:E E Kontrolo
bD o ::1:0.27 -1:0.19 :1:0.18 ::::0.22 ::1:0.29 ::1:0.17
o o
E ---_.- ---- --_._-- ._--_. -- ----- ----- ------

" ~ uv --- 5.72 7.14 7 .52 8.04 7 .85
':!:: ışınlı =0.21 -'-o .19 =0.27 ::1:0.31 ::1:0.21
--- --_.- ._-- ____ o ._._---- ------ ------- ---- -----

28994 26416 27760 25875 27350 24855
... Kontrol(oj H::; ::i: 1501 cl: 1972 ,",2402 =1948 ::i: 1249 -i: 752
:>-~

~
- ._---- ----- ------ ----'"- ----

< uv -- 31315 28279 28875 29390 26332
ışınlı ::::3410 :+: 1877 ::i: 1965 ::i:: 1366 =823

--- -_._-_.- -_.".-' ---- ._-- ------ ----- ----- ---
34094 24427 25550 27219 28750 28081

~ Kontrol'" 1!c . :İ: 2546 :'-:1798 =3368 :!-: 1674 ::i: 1381 :1:1189
.D MEE ---- -------- --------

___ o -- -- ._--- _.,---~
o E UV 22844 28039 32063 27220 27275... -r-< ışınlı 1:1726 ::1:2595 :i2 i06 ::i: 1312 ::l:ı791

Tabloları incelediğimizde irradiye edilmİş tavukların her mua-
yene döneminde kontrollara nazaran bazı farklılıklar gösterdiğini
görmekteyiz.

Ultraviyole radrasyonu uygulanmış grubun altışar aylık mua-
yeneler sırasında milimetreküpteki alyuvar, akyuvar ve trombasit
sayıları ve hemoglobin miktarları açısından kontrol grubundakilere
göre gösterdileri değişmeler ve önem dereceleri Tablo III'te, lökosit
tiplerinin yüzde oranları bakımından olan farklılıklar ile istatistik
önemlilikleri Tablo IV'te gösterilmiştir.

Sonuçlara göre ışınlama etkisiyle I. altı ayda alyuvarlardaki
artış (Tablo III) % 95 güvenle istatistik önem göstermiştir. Alyuvar-
larda 4. ve 5. altı aylık muayenelerdeki artışlar daha önemli bulun-
muştur (P>O .97). Hemoglobin miktarları bakımından 4. altı ayhk-
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]\;ormal ve ultraviyolc irradiyasyonlu tavukların 2 .:i yaşına kadar akyuv2.r tiplerinin
yüzde oranları ortalamaları,
(x ::- standart hata).

i
i. 2. 3. 4. 5.

21 gün
altı ay altı ay altı ay altı ay altı ay

---- --- ------ --_._- ------ ------- -_. __ .- --
5 ..J 7 .3 7.7 7 .0 6.9 6.4

-"<! ~ Kontrol
:::1 0Ci) J,O .52 ::1-:0.77 :LO .6'3 ct: O .63 1:0.37 :L0.33
:~~ ---- ------- ----"-- ------- -------. ---- -----~~ VV - 8.9 6.5 5 .3 4.3 4.3

ışınlı ::L::O.77 ::,::0.81 ::ı::0.55 iO.29 :LO .44
--- --- ....- ------ --- --'--- ----

60.2 G7 .2 67 .2 60.9 50.3 49.3
~ .~ Kontrol
.;> "' ::1:2.40 :LO .99 +2.17 ::!:i .27 ::i:3 .40 ::;:1 .13':..r~
:::ı C ---- _o ---- ------ ------:ı:: "!

0-1 VV - 70.1 72 .8 67 .2 69.0 63.0
ışınlı ::i-: i .21 -=2.59 +1.38 ::,::0.97 :!: 1.89

-- ._--- ----- ----- ------- ----- ----- -----
3.1 :ı.7 5 .0 4.7 4.8 4.5

~ Kontrol
'" İO .31 ::!:O.33 -i:O .61 :1-:0.42 :LO .35 :L0.34o
to: ---- -----o ---- ---- -------
~ CV - 5.0 3 .9 4.3 3 .3 3.0

ışınlı İO .44 1:0.48 :::0.55 :1-0.39 İO .22
---- ---_.- ------

22 .0 14.4 17.3 20.2 27.0 29.2

'2
Kontrol

"
::i:-2.40 ::!:i .21 i:: i .56 ::i-1.I9 :!:2.92 ::!:1.54

" ---- --- -.----"-- ---- ----
:ı:: VV - 10.5 11.8 16.2 16.6 20.7

ışın lı ::!:I.IO :1:1 .94 :+: i .22 :L 1.12 :L ı .54
-- ---- ---- ---- ---- ----

3.1 1.4 3.1 2.3 6.2 5.0

<..: Kontrol
o :1:0.21 cl:0.1 i :;:0.38 :LO .26 ::i:0 .09 ::i:0 .ıato:
ON ----._-- ------ ------ ----
o VV - 1.2 2.4 2 .3 3.9 4.0~

ışınlı c.::O .11 :.1.:0.50 ::i-O.33 ::1:.0.45 :LO .38
--- ----

6.1 4.1 4.2 4.9 4.8 5.6
<;:. Kontrol
o ::,::0.63 ::!:O.77 :i:O .47 :L0.54 İO .75 :.tO .54"«: ---- ----- ----- -'_.0_- ----

"" VV - 4.3 2 .6 4.7 2 .9 4.8
ışın lı :::0.55 :i0 .31 :LO .59 ..LO.27 :1:0.51

tak i artış % 95 güvenle, 5. altı aylıktaki artış ise % 97 güvenle ista-
tistik önemde olmuştur. Tüm muayene dönemlerinde akyuvar
sayısındaki aritmetiksel artışlar ile trom basit sayısındaki bazan art-
ma, bazan azalma şeklindeki değişmeler istatistik önemlilik göster-
memektedirler.
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, TABLO III.

UV- irradiyasyonlu tavukların 2.5 yaşına kadar alyuvar, akyu"ar ve trombosit sayıları
ile hemoglobin miktarları bakımından kontrol grubundakilere göre gösterdiklcri

farklılıklar ve önem dereceleri.

Alyuvar Hemoglobin Akyuvar i Trombosit

o.r. Ld. o.r. Ld. o.r. Ld. o.r. Ld.
._- --- ---_.-- --- ___ o

---"- ---
i. altı ay 28S200 2 .33 0.40 i 045 4900 1.24 1583 O .64
------ ---- ----- --_._- ____ o ----

2. altı ay 10000 O.Oi 0.05 0.22 SI9 O. ii 2489 0.59
---- ----- --- ----- ----

3. altı ay 83000 0.62 0.04 0.1 ı 3000 1.08 4744 1.80
--_._.- --- -_ .._- ---- ----- ---- ----- ---

4. altı ay 285400 3.18 i .23 2 .87 2040 1.10 13S0 0.70
------ ---- ---_ ..- -----". ------ -_._-- ----- ----- ---_.-
S. altı ay 377200 3.78 ı .08 3.93 IH7 i .32 806 0.36

o.r., ortalamalar farkı; Ld., "t" değeri anlamındadır.

TABLO IV.
UV - irradiyasyonlu tavukların 2 .5 yaşına kadar lökosit tiplcri yüzde oranları

bakımından gösterdiklcri farklılıklar "C önem dereceleri.

Lenfosit l'vlonosit Heterofil Eozinofil Hazofil

o.r. Ld. o.r. Ld. =~~_I~tito.r. Ld. o.r. Ld.
------
i. altı ay 4.5 2.58 O.i i .25 0.2 0.95 0.2 0.24
----
2. altı ay 8.9 2.84 i .1 1 AI 5.5 :2.21 0.7 i .18 i .6 :2.87

--- -_.'- --- ._"-- -_.- -_.- ---- --- ---
3. altı ay 4.6 2.60 O .'~ 0.57 4.0 2 .33 0.0 0.00 0.2 0.24

--- --- --- --- ---- _.-- ---_ .. - ._---- ._--
4. altı ay 16.1 4.62 i .5 2.80 10.4 3.32 2 .3 2.i'i i .9 2 .35
----_.- --- ----- -1.51~i-

_.-- -- --- --- --o:ar lJl65. altı ay 11.6 5.02 8.5 3 .89 1.0 2.10
o.f., ortalamalar farkı; Ld., "t" değeri anlamındadır.

Her muayene dönemindeki akyuvar sayılarında kontrallara na-
zaran görülen artışlar istatistik önemde görülmemelerine rağmen,
lökosit tiplerinde önemli değişmelerin olduğu anlaşılmaktadır. Tab-
lo IV'ü incelediğimizde, lenfosit artışlarının 1., 2. ve 3. altı aylık dö-
nemlerde % 95 güvenle, 4. ve 5. altı aylık muayenelerde ise % 97
güvenle önemli olduklarını görmekteyiz. Monositler bakımından
1.,2. ve 3. altı aylık muayene devrelerindeki artışlar önemli olmamak-
la beraber, 4. altı aylıktaki % 95, 5. altı aylıktaki % 97 güvenle önem-
lilik göstermektedir. Heterafillerde ise durum lenfositlerdekinİn ter-
sinedir. 1., 2. ve 3. altı aylıktaki azalmalar % 95, 4. ve 5. altı aylık-
tak i azalmalar ise % 97 güvenle önemli bulunmuşlardır. Eozinofil-
lerde de her dönem muayenelerde görülen düşmelerden ancak 4. ve 5.
altı aylık dönemdekiler ile bazafillerdeki 2. ve 4. altı aylıktaki azal-
malar istatistik değer taşımaktadırlar (P>O .95).
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Yeryüzünde yaşamın devamlılığını sağlayan ve en önemli enerji
kaynağı olan güneş radyasyonunun gözle görülmeyen kısa dalga
boylu fraksiyonunu (200-400 nm) oluşturan ültraviyolc ışınlarının
(8, 15) kan tablosu üzerindeki etkileri konusundaki araştırmalar
yeterli değildir. Literatürde rastladığımız ve insan (i O), tavşan (18,
20,21,22), kedi (12), fare (6,17), sıçan (25), sığır (23) ile eivcive (14)
ait bazı bildirimler, hem kısa süreli VV uygulamasına dayanmakta
hem çelişkili ifadeler taşımakta, ayrıca çoğunda bazı hematolojik
muayeneler noksan bulunmaktadır.

VV ışınlarının tavuklarda etkileri konusundaki araştırmalar
daha çok yumurta verimi, ağırlık artışı, kuluçka yeteneği ve ölüm
oranı gibi (I, 4, 5, 24, 27) yetiştiriciyi ilk bakışta ilgilendiren faktör-
lere yönelik olup, söz gelimi kan tablosuna ait yeterli inceleme mev-
cut değildir. Bu çalışmada saf CV radyasyonunun zararlı genel etki-
lerini (8, 13, 23) gözönünde tutarak tavuklar, bu ışını güneş ışığın-
dakinden (°lc, 10) biraz fazla biçimde verebilen civa buharlı lam-
balarla (13, 19, 27) iki kademede ve günde toplam 16 saat ışıklan-
dırılmıştır (27). Tavuklarda lökosit tipleri yüzdeleri civciv 20 günlük
oldukta normaloranlarını kazandıkları için (2) muayenelcre, civciv-
ler 21 günlükken başlanılmış ve altışar aylık aralıklarla 2.5 yaşına
kadar alyuvar, akyuvar, trombosit sayıları, hemoglobin miktarları
ve akyuvar tiplerinin yüzde oranlari, normal ışıklandırılanlarla pa-
ralel biçimde saptanmıştır.

Alyuvarlar: Tabloları (I, III) incelediğimizde VV ışınlı tavuk-
ların, milimetreküpteki alyuvar sayısı bakımından normallerdekinden
genellikle fazla bulunduğunu görmekteyiz. Literatür bildirimlerine
uygun bulunan normallere ait değerlerin (16), ışınlama etkisiyle
özellikle i. altı aylık (P>O .95) ile 4. ve 5. altı aylık (P>O .97) mua-
yenelerde istatistik önemde artışlar gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu
bulgumuz UV radyasyonunu tavşanlarda kısa sürede uygulayan ve
bir fark oluşmadığını belirten Spode'nin (20,21,22) bildirimine uyma-
makla beraber, Glasser'in (13) insanlar, Steiger ve ~1elhorn'un (23)
sığırlar, Mietkiewski'nin (18) tavşanlar ve Goranov ilc Kovachishki'-
nin (14) civcivler için bildirdikleriyle uygunluk halindedir.

Hemoglobi1l: Sahli yöntemiyle saptanarak Dukes ve Schwarte'-
nin (7) önerisine göre düzeltilen % gr. hemoglobin de,ğerleri normal-
lerde, literatür bildirimlerine uygunluk halindedir (16, 24). VV irra-
diyasyonlu tavuklarda özellikle 4. ve 5. altı aylık değerler istatistik-
man önemli (sırasıyla P>O .95 ve P>O .97) artışlar şeklinde görülmek-
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tedir (Tablo i ve III). Bulgularımız insanlar (13), tavşanlar (i 8) ve
civcivler (14) için bildirilen ifadeler paralelinde bulunmakta, ancak
Spode'nin (20, 2 I, 22) tavşanların etkilenmediği şeklindeki bildiri-
mine uymamaktadır.

Ultraviyole ışınlarının genel olarak metabolizmayı kamçıladığı
ve beden ağırlığını arttırdığının bildirilmesi (4, 13, 16, 24) gerek
alyuvar sayısı gerekse hemoglobin miktarında yükseliş biçimindeki
sonuçlarımızı doğrular nitelikte düşünülmektedir.

Akyuvarlar: Literatürde bu konuda insan (10, 13), tavşan (20,
21,22), kedi (12), sığır (23) ve civciv (14) için kullanılan ifadeler
UV etkisiyle akyuvarların arttığı şeklindedir. Bu bakımdan her mua-
yene döneminde irradiye tavuklarda yüksek bulunan akyuvar sayı-
larını, İstatistikman önemsiz olmalarına rağmen, tamamen rastlan-
tılara bağlamayı uygun bulamıyoruz (Tablo i ve III).

Akyuvar formülünde her muayene döneminde lenfasit yüzdeleri,
irradiye tavuklarda normallerdekinden istatistik önemde yüksek.
heterofil yüzdeleri ise düşük olmuştur (Tablo II ve IV). Bu bulguları-
mız literatürde tavşan (20, 2 I, 22), kedi (12) ve insan (i O) için bil-
dirilenlerin tam tersi bulunmaktadır. Bu çalışmalarda VV ışınlarının
çok kısa süreli uygulanmasıyla şekillendiği bildirilen stres reaksiyon-
larındakine benzer bulguların, çalışmamızdaki gibi uzun süreli bir
uygulamada kaybolması, literatürde bildirilen immunite ve direnç
artışı (13, 23) veya bilinmeyen bazı faktörlere bağlı olarak lenfasi t-
lerin artması olasılığı düşünülebilir. Nitekim Burton ve Harrison (2)
kuluçkadan yeni çıkmış civcivlerde anaya ait pasif bağışıklığın muh-
temelen bulunmadığını ve bunlarda görülen rölatif heterafili ile ba-
zofilinin hematolojik bir savunma anlamında olduğunu, civciv 20
günlük olduğunda akyuvar formülünün erişkinlerdekine benzemesi-
nin yani lenfositlerin artmasının civcivin antikor yapım yeteneğine
artık malik olmaya başlamasıyla açıklanabileceğini bildirmektedirler.

Monositlerdeki artış ile eozinofillerdeki azalmalar, 4. ve 5., bazo-
fillerdeki düşmeler 2. ve 4. altı aylık muayene dönemlerinde istatis-
tik önemde bulunmalarına rağmen (P>O .95), bu lökosit tiplerinin
kanda esasen düşük oluşu açısından, kesin bir yargıda bulunmayı
doğru bulmuyoruz (Tablo II ve IV).

Trombositler: Milimetreküpteki trambosit sayıları bakımından,
irradiye ve normal tavuklar arasında azalma veya artma biçiminde
görülen ufak farklılıklar bir önem taşımamaktadır (Tablo i ve lll).
Sonuçlarımız, Spode'nin (20, 2 ı, 22) tavşanlar için ifade ettiğine
paralel anlamda ise de, diğer araştırıcıların insan (13) ve fare (6, 17)
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ıçın artış şeklindeki bildirimlerine uymamaktadır. Burada da lite-
ratürdeki VV uygulamalarının kısa süreli, araştırmamızdakinin ise
uzun süreli oluşunun, sonuçları etkiyebilme olasılığı bulunabileceğini
düşünmekteyiz.
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