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KANGAL KÖPEKLERİNİN PERİFER KAN T
LENFOSt rLERİ ÜZERİNDE IŞIK VE ELEKTRON

MİKROSKOptK ÇALIŞMALAR

Reşat Nuri AŞtl1 Nevin Kurtdedel Levent Ergün3

Light and electron microscopic studies on the periphera! T
lymphocytes in Kangal dogs

Summary: The purpose of this stuqy was to determine the percentage
of the peripheral blood T lymphoqtes and the localizafion of ANAE en<:yme
althe electron microscoph level in variol/s ages of Kangal dogs by using alpha-
naphthyl acetate esterase procedure and to estabUsh the percentage of the B
lymphoeytes in adults by using SIg staining.

As amaterial, peripheral blood samples taken from 50 Kangal dogs of
varying ages were used.

In adults, ANAE staining revealed that large majorily of the peripheral
blood lymphoeytes (82,3 %) give posifive reacfion, whereas smailer proportion
(17,7 %) were ncgative. ANAE posifive lymphoeytes showed two distinct po-
sitive granules. Most of the AN AE positive cells (78,8 %) had 1--2 large red-
dish granules, 3,3 % 'li them had large quantily of diffusely dispersed smail
gmnules. In young animals (20--30 days), the percentage of the ANAE positi-
ve lymphoeytcs (91,9 %) and the number 'li the 10caUzedgranules (1-8) were
found to be higher than adıılts.

lt has hem dı;monstrated that neutrophils gave a negative reaction, whereas
monocytes, platelets and tosinop/zil granuloeytes showed a diffuse granuler posi-
livily.
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In the electron microscopir examina/ioll, AN AE posifive ,-eaction were
seen in /iso.'omal granules Jound in !.J'mpllOC)'tes,monoC)'tes,platelets and eosi-
nophil gmnuloC]tes.

By means of immunoen::;ymatic staining of the surface immulloglobıılins
(SIg), 18 % of the peripheral bloodl)'lnphocytes were found to be B lympllOCY-
tes ill adults.

Özet: Bu çalışma, ANAE en<.imi boyaman ile deg,işikyaşlardaki Kan-
gal köpeklerinin pert/er kan T lenfosit oranlarının saptanması, enzimin ince
yapı düzı;yindeki 10ka/izas.J'onunım tespiti ve SI..f!,boyaması ile erişkinlerde B
lenlosit oranının belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Değişik yaşlardaki, 50 adet Kangal köpeğinden alınan perifer kan iirnek-
leri materyalolarak kullanıldı.

Erişkinlerde, ANAE boyamasında lenfosillerin % 82,3'ünün pozitif,
% 17,7'sinin negatif reaksiyon verdiği gözlendi. ANAE pozitif lenfositlerde
iki tip granüler pozilivile saptandı. Bu lenfositlerin çoğunda (% 78,8) lokali-
ze yeileşimli, sa)ııları i-2 arasında olan, kırmızı granüller gözlenirken, daha
az orandaki lenfositte (% 3,3) iSt diffuz yerleşimli küçük granüller gözlendi.
Gençlerde (20-30 gün), ANAE pozitif lenfosit oranı (% 91,9) ile lenfosit-
lerdeki lokalize gerallül sayısı (1-8) erişkinlere göre daha fazıa bulundu.

Nötrofil granulositlerin negatif reaksiyon verdikleri, monosit, eozinofil
granulosit ve kan pulcuklarının diffuz granülc.r posilivile gösterdikleri tespit
idildi.

Elektron mikroskobik inceleme/erde, AN AE enzim bo)'amasına karşı
pozitif reaksi):ona, lenfosit, monosit, eozinofil granıılosit ve kan pulcııklarında
billıınan !isoJOmal graniillerin içinde rastlandı.

SIg boyaması ile, erişkinlerdeki perifer kan lenfosillerinin % 18'inin B
lenfositi olduğu tespit edildi.

Giriş

Perifer kan I~ııjositle;-i, immunolojik özelliklerine göre T, B len-
fositleri ve Null hücreleri olarak sınıflar.lırılır (I, 6). Bu lenfosit tip-
leri, sağlıklı bİr canlının perifer kaııw.da belirli oranlarda bulunurken,
hazı proliferatif hastalıklarda bu oranlarda önemli sapmalar şekil-
lenmektedir (I, 6, 9, 17). lmmun yetmezlik hastalıklarının diagnozu,
lenfositİk lösemilerde orijinin beIİrlenmesi, kanser olgulannda selüler
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immunitede meydana gelen değişikIikIerin saptanabilmesi için perifer
kan B ve T lenfosit oranIarı iIe Null hücresi orammn belirlenmesi ge-
rekIidir (6).

T lenfositlerini E rozet, B lenfositlerini EAC rOl:et tekniği ile ayırt
etmek mümkünse de, bu yöntemle;' pahalı olup, uzun zaman a.lmakta
ve doku kesitlerine uygulanamamaktadır (6). Ayrıca, spesifik antise-
rum kullanarak lenfosit tiplerini ayırt etmek mümküıı.se de, gelişmiş
laboratuvar koşullarını gerektirmektedir (23). Bu p.ederı.kr, araştırı-
cılarıenzimlcr üzerir.dc çalışmaya yöneltmiştir (8, 9, i i, 19). Başlan-
gıçta, lizozomal enzimlerder. olan asİt fosfataz üzerinde durulmtış;
ancak, bu enzimin T ve B lenfositlerinde buIunduğunun saptaıı.masın-
daıı. sorrra leıı.fosit tiplerini ayırt etmede kullanılamayacağı anlaşılmış-
tır (:»). Son zamanlarda, nonspesifik esterazIardan. olan alfa naftiI
asetat .:;sterazın (ANAE) T knfositleri ile NuH hücrelerinde bulundu-
ğu, B lenfositlerinde ise bulunmadığı çeşitli araştırıcılar tarafından bil-
dirilmiştir (2, 8, i I, 20, 26). ANA E pozitif reaksiyonun T hücrelerinde
1-2 adet lokalize granüler, NuH hücrelerinde ince diffuz granüler, mak-
rofajlarda ise diffuz boyanma şeklinde gözlendiği, B .lenfositlerinin
ANAE boyamao;ına karşı negatif reaksiyon verdiği araştırıcılar tara-
fından ileri sürülmüştür (2, 8, 9, i i, 19), Kajikawa ve ark. (9) sığır-
larda, Maiti ve ark. (16) kanatlılarda, MuelIer ve ark. (19) farelerde
ve Kumvles ve Susan (12) insanIarda ANA E tekniği ile olgun T Icnfo-
sitlerinin spesifik olarak bclirlenebileceğini biIdirınişlerdir.

ANAE enziminir. lizozomal enzim olduğu çeşitli araştırıcılar
tarafından ileri sürülmüştür (8, 19, 27), Zicca ve ark. (27) insan T
lenfositleri üzerirrde yaptıkları elektron mikroskopik çalışmada ANA E
enziminın IizozomIarın membranında buIund' ..ğun.u, lizozomIarın için-
de ise rastlanılmadığından bahsetmektedirIer. Bozdech ve Bainton (4)
elektron mikroskopik çalışmalarında aIfa naftiI butirat esteraz (A1'\BE)
aktivitesini monosit ve lenfositlerin Iizozomları içinde olduğunu göster-
mişlerdir,

B lenfositleri yüzey immunglobuIinlerine (SIg) karşı hazırlanan
anti serumlarla demonstre edilebiIirler (I, 6). Yüzey immunglobulin
boyama metodu ile perifer kan B leıı.fosit oranı insanda (i 5) % IS,
sığlı'da (9) % 26,9, kanatlıda (16) % i7 olarak bulunmuştur,

Bu çalışmada, ANA E enzimi ve yüzey immunglobulinlerinin de-
monstrasyonuyla, Kangal köpeklerinin perifer kan. T ve B lenfosİt-
leri ile NuH hücresi oranlarının belirlenmesi ve ANAE enziminin ince
yapı düzeyindeki yerleşiminin saptanması amaçlandı.
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Materyal ve Metot

Çalışmada, değişik yaşlardaki 50 sağlıklı Karı.gal köpeğirı.den alı-
nan heparinize (liquemine-Roche) kan önıekleri materyalolarak kul-
lanıldı.

Alınan kan önıeklerinden, ışık mikroskopta alfa naftil asetat este-
raz enzimi (ANAE) demonstrasyonu için frotiler hazırlanarak havada
kuruıuldu ve bunlara A:\"AE enzim boyaması uygu.landı (19).

Elektron. mikroskopik araştırmalar içi!', her hayvandan alınan.
heparinize kan örp.eklcrinirı. yarısı, Ienfosit izolasyorı.u yapıldıktan son-
ra Karnovsky (I O) yöntemine göre glu taralddild paraformaldehid tes-
bit sıvısı ile tesbit edildi. 1200 devirde iO dakika san.trifuje edildikten
sonra çökeIti üzerine 50cC de erimiş % 2'lik agar'dan i -2 damla dam-
latılarak tüp içeriği temiz bir lam üzerine döküldü. Agar donduktarı
sonra küçük parçacıklar halinde kesilerek % i 'lik ozmik asitte iki saat
süreyle tesbit edildi. Parçalar Araldit ~f'de bloklaf'.dı. İp.ce kesitler
Reynolds (24) yöntemiyle boyanarak Carl Zeiss EM 9S-2 mocIeI mik-
roskopta incelendi.

Heparinize kan örneklerinin diğer yarısı ise elektron mikroskop ta
alfa naftil asetat esteraz enzimini demonstrc etmek için kullanıldı
(27). Lenfosit izolasyonundan sonra glutaraldehid-ascton ile tesbit
yapıldı ve süspansiyon içinde alfa rı.aftil asetat estcraz enzim boyaması
45 dakika süreyle uygulandı. Yukarıda an.latılaıı. tekniğe göre dektron
mikroskop'a hazırlandı. Ancak, bu örneklere ozmik asit tesbitİ uygu-
lanmadığı gibi, ince kesitlere kurşun sitrat boyaması da yapılmadı.

B lenfositlerdeki yüzey immunglobuliıı.Ierinin (SIg) demonstras-
yonu B lenfasit kiti (Sigma diagnostie kit) kullanılarak yapıldı.

ANAE ve SIg boyama ınetodlarıyla hazırlanan her preparattaki
5 değişik alanda yüzerden beşyüz lenfosit sayılarak pozitiflenfosit oran-
ları saptandı.

Bulgular

Işık mikroskopik incelemelerde, ANAE enzim boyamasına karşı
pozitif lenfositlerin büyük çoğunluğunda sayıları 1-2 arasında deği-
şen spesifik kırmızı granüIIer gözlendi. Az sayıdaki pozitif knfositre
ise küçük ve diffuz lokalizasyonlu granüIIer saptandı. Erişkin hayvan-
lara ait frotilerde ANA E pozitif Ienfasitlerdcki granül sayısı 1-.2 iken
(Şekil i oklar), genç hayvanlara (20--30 gün) ait Ienfositlcrde granül
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Şekil 1: Erişkin Kangal köpeğinde ANAE boyaması. Oklar: T I~nfosi.
tinde ANAE pozitif granül1er, N: nötrofil granulnsit. ANA£. X 820 ..
Figure 1: ANA E staining in adult Kangal dog. arrows: ANA E positivc
granules in T Iymphocyte, N: neutrophiI granulocyte. ANAE.X820

sayısının arttığı (I -8), gran.üIIerip. daha büyük ve pozitif reaksiyonun
da daha kuvvetli olduğu gözlendi (Şekil 2 oklar). Nötrofil granulosit-
lerde pozitif reaksiyona rastlanmadı (ŞekilI, 3 N). Eozinofil granulo-
sit (Şekil 3 ok) ve monositlerde kuvvetli, diffuz granüler pozitivite tes-
bit edildi; ANAE enzim boyamasına karşı kan pukuklarında da po-
zitif reaksiyonun görüldüğü dikkat çekti (t).

SIg boyaması uygulanan preparatlarda, B lenfositlerde SIg'
lerinin hücre membranında homojen dağılım gösterdikleri (Şekil 4
ok) ya da hücrenin bir ku tpunda toplandıkları gözlendi (Şekil 5 ok).

ANAE ve SIg boyaması sonuçları tablo i ve 2 de verilmiştir.

ANA E boyamasında 20-30 günlük hayvanlarda perifer kan lenfo-
sitlerinin % 91,9'unun pozitif, % 8,I'inin de negatifreaksiyon verdiği
tesbit edildi. Pozitif sonuç veren lerıfositlerin 89, i 'inde lokalize granü-
ler pozitivite (T lenfositleri) gözlenirken, 2,8'inde diffuz granüler po-
zitivite (NuH hücreleri) saptandı. Erişkin hayvanlarda (1-5 yaş) ise,
% 82,3'ünün ANAE pozitif, % i7,7'sinin ANAE negatif olduğu
tesbit edildi. ANAE pozitif lenfositlerin 78,8'inin lokalize granüler, 3,5'
inin de diffuz gran.üler olduğu saptandı (Tablo 1). Bu bulgulara göre
ANAE pozitif lenfosit oranının genç hayvanlarda yüksek olduğu, yaşın
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Şekil 2: Otuz günlük Kangal köpeğinde ANAE boyaması. oldar: T len-
fosiUe ANAE pozitif granüller. ANAK X 1200.
Figurc 2: ANAE staining in JO-day-old Kangal dog. arrows: ANAE
positive grannlcs in T Iymphocyte. ANAE. X 1200.

Şekil 3: Eri:;;kin Kangal köpeğinde ANAE boyaması. ok: cozinofil gm-
nulosiuc diffuz granulcr AN AE pozitif reaksiyon, N: nötrofil grannlosit,
t: kan puleuğu. ANAE. X 735.
Figurc 3: ANAE staining in adult Kangal dog. arww: diffuse granular
ANAE positive reaction in coö.inophil, N: ncutwphil granulocytc, t:
platelet. ANAE. X 735.
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Şekil 4: Erj~kjn Kangal ki)pe~inde SIg bnyaması. ok: yüzey immunglo-
bulinlerinin B Icnfosit memhranında diffuz dağılımı. SJg. X 1020.
Figurc 4: SIg staining in adult Kaııgal Jog. arrow: diffnsc distribution
of surface immunoglobulins in B Iymphocyte membranc. SIg. X 1020.

Şekil 5: Erişkin Kangit! kiipeğindc SIg boyaması. ok: yüzey iınmunglo-
hulinlerinin B lenfositinin hir kutpıında toplanması. SIg. X 950.
Figure 5: SIg staining in adult Kangal dog. arro,,: Loealization of sur-
faee immunglohulins at 'JOC pole of the B Iyrnplıocyte. SIg. X 9.50.
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ilerlenıesi ile birlikte bu o;-anda bir düşmeııin şekillendiği dikkati çek-
ti (Tablo 1), SIg boyamalarında ise, perifer kan lapfositlerinin % IS'
nde pozitif reaksiyon gözlendi (Tablo 2),

Tablo ı. Kangal Köpeklerinin Perifer Kan Lenfositlerinde AN"AE
Ro"aması,-

Lenf •..şit (>~) i , i
Hayvan i ~ul1 (%) 'i-

sayısı ANAE' Al\AE

20-30~ün--. --1--8------39~ ---8.-~-:-2~--
-L-~-;:~' o_o - ----12--- --85,-4 -----1-~~~--1-3~--

• i-3='i2:\~--------IS --- -76~- --20.4-1--3~4--
i •

1

---: - - -- ------- --- ---- ------ -----:--:- ---------

1- ;, y a~ ]2 78,8 lı ,i ı 3.5

Tablo 2. Kangal Küpeklerinin Perifer Kan Lenfositierinele SIg Royaması

Hayvanın Ya~ı
i

Hayvan Sayısı Örnek 5:1YISI
Lenfosit (%)

SIg-! SIg

10 18 82

Elektron mikroskopik incelemelerde, A1\'A£ enzim boyamasına
karşı lenfosit (Şekil 6LJ, monosit (Şekil 7 M), eosinofil granulosit (Şe-
kil 8 E) ve kan pulcuklarında (Şekil 6,8 t) bulunan lizozomal granül-
lerin pozitifreaksiyon verdiği saptandı (Şekil 6,7,8 oklar). Reaksiyo-
nun lizozamal granüllerin içinde diffuz olarak yerleştiği dikkati çekti
(Şekil 6, 7, 8 aklar).

Tartışma ve Sonuç

Perifer kan T lenfositlerini belirlemek için çeşitli araştırıcılar tara-
fından lizozomal enzimlerden yararlanılmıştır (5, 8, 9, 12, 19), Baş-
langıçta, lizozomal enzimlerden olan asit fosfatazdan yararlanılmış,
ancak Edwin ve ark, (5) nın insan perifer kan T lenfasitlerinde yaptık-
ları çalışmada asit fosfatazın sadece T lenfositlerinde değil B lenfositle-
rinde: de bulunduğuııu bildirmesiyle, bu ('nzımın kullanılmasından
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Şekil 6: Elcktraa mikmskapta ANAE hoyaması. oklar: lenfosit ve kan
pu1cuklarında ANAE pozitif granüller, L: Icnfosit, t: kan pulcuğu.
ANAE. X 6750.
Figure 6: ANAE staining in Electron microscore. arrows: "\NA E po-
sitive granules in Iymphocyte and platelet, L: Iymplıncyt.c, t: platelet.
ANA£. X 6750.

,'azgeçilmiştir. Son zamanlarda, nop spesifik csterazlardaı~ olan alfa
naftil asetat esteraz'ın T lenfasitlerinde bulunup B Ienfosiderinde bu-
lunmadığı çeşitli araştırıcılar tarafından bildirilmiştir (8, i i, 14, 20).

Knowles ve Susan (12), Kulenkampff ve ark. (14) ve MülIer ve
ark. (20) insan perifer kan T lenfasitleri üzerinde yaptıkları çalışmalar-
da, ANAE enzimi bayamasıyla. T lenfasitlerinin sitoplazmasında genel-
de tek bir kırmızı granül, monasitlerde diffuz ş,~kilcle pozitif reaksiyo-
nun görüldüğünü, nötrofil granulasitlerin ise negatif reaksiyon verdi-
ğini bildirmişlerdir. Ramos ve ark. (22) domuzlarda ANAE ve .\~BE
enzim boyama~ında perifer kan T lenfasitlerinde granüler, monasit ve
eosinofil granulasitlerde ise diffuz reaksiyanun görüldüğündcp bahsct-
mektedider. Kajikawa ve ark. (9), sığırlarda. yaptıkları çalışmada,
ANAE uygulamasıyla perifer kan T Ienfositlerinde granüleT, monosit-
lerdeise. diffuz reaksiyonu!'. görüldüğünü bildirmişlerdir. Higgy \T

ark. (8) T VC' B lenfasitleri ilc NuH hücrelcrineItn zengiJ1le~tirilmiş hüc-



Şekil 7: Elektron mikroşknpta ANAE hoyaması. "klar: monosilte ANA E
l'0zitif granüller, l\l: monoşit, ANJ\E. X 8400.
Figure 7: ANA E sıaining in ı::lectron microscope. arrows: ANAE po-
sitivc graınilı:s in ITIonoeyte. M: monocyle: ANAE. X 8400.

Şekil 8: Elektron mikroskopta ANAE hoyaması. oklar: esoinofil granu-
lvsiı ve kan pıılcıığunda ANA E pozitif graniilIcr E: eosinofil granulosit,
t: kan pukuğu. ANAE. X 7200.
Figure 8: ANAE staining in Electroıı uıicroseope. arrOW8: ANAE po-
sitiye granules in eosinnphil granulocyte and platelets ,E: eosinophil
granulocyte, t: platelet. A:'i:\E. X 7200.
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re süspansiyonlan üzerinde yaptıkları bir çalışmada, ANBE enzimini
demonstre ederek lokalize granüler pozitivitenin T ienfosit!eri, eliffuz
granüler pozitivitenin ~ull hücreleri için spesifik pozitif renksiyonlar
olduğunu tesbit etmişlerdir.

Kangal köpeklerinin perifer kan T lcrıfositlrri üzerinde yaptığımız
bu çalışmada ANAE hoyamasıyla erişkil' hayv:ıp.larıp lenfositlerinin
çoğunda genelde bir, bazen iki adet kırmızı granül şeklinde reaksiyon
gözledik. G.::nç hayvanlarda ise (20-30 gün) granül sayıslPIP fa'da
(1-8), pozitif reaksiyonun da daha kuvvetli olduğunn saptadık. ilu-
güne kadar insan ve hayvanlar üzerinde yapılan c,:alışmalarda, eri~kin-
lerle gençler arasında bu tür farklılığa değinen bir literatür bilgisine
rastlayamadık. l"lonosit ve eosinofil granülositlerde araştırıcıların bil-
dirdiği gibi (12, 19, 22) diffuz reaksiyon gözledik. ~ötrofil'lerde ise
pozitif reaksiyon tesbit edemedik.

Bu çalışmada aynca kan pukuklarında da ANAE Iıoyamasında
pozitif reaksiyon belirledik. Bu bulgumuz bugüne kadar yapıIan hiç-
bir çalışmada biIdirilmemiştir.

İnsanıarda yapıIan. çalışmalarda, ANAE pozitif perifer kan T
lenfasit oramnı Müller ve ark. (20) % 85, Kp.owles ve ark. (11) % 70,
Kulcnkampff ve ark. (14) % 68 olarak bildirmişlerdir. Bu oran, sığır-
larda (21) % 63, tavuklarda (I 6) % 60 olarak bulunmuştur. Çalışma-
mızda, erişkin hayvanlarda Ai\'AE pozitif T lenfasit oranı % 78,8,
Al'\AE negatif lenfosit oranı % 17,7; genç hayvanlarda (20-30 gün)
ANAE pozitif lenfasit oranı % 89,1 ANAE negatif lenfosit oranı ise
% 8,1 oIarak bulunmuştur. Erişkin hayvanlarda tesbit ettiğimiz T
lepfosit oranı insanlarda bildirilenc yakındır. Bugüne kadar yapılan
çalışmaIar erişkin insan ve hayvanlarda olduğu için gençlerdeki T
lenfosit oranının erişkinIere göre yüksek bulunmasını tartışacak lite-
ratür bulunamamıştır. Miyasaka yc ark. (18) koyun fiitusurıda gebe-
liğin 54. gününde timositlerin % 90'dan fazlasının T lenfasit olduğu-
nu, Beya ve ark. (3) da koyunbl'da T lenfositlcrinc timusta gcbcliğin
54. gününde rastlandığını ve g-ebeIiğin i00. gününde perifer kandaki
seviyelerinin önemli ölçüde arttığını bildirmişlerdir. Sminia \T ark.
(25), ratlarda B lenfositlerinin yapım yeri olan Payc!' plaklarının ge-
lişmiş şekillerini doğumdan sonraki 28. günde aldığına, Kroese ve ark.
(13) ratların dalağlnda ilk sentrum gcrminativum'lann doğumdan
sonraki 3-4. haftada geliştiğine dikkati çekmişlerdir. Genç hayvanlar-
daki ANAE pozitif lenfasit oranının, erişkinlere göre yüksek oluşunun,
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ilk bir aylık döncmde sdüler iınmunitenin, hümoral imrılllp.iteye göre
daha iyi gelişmiş olmasıııdan ileri geldiği karıısıııdayız.

Grossi ve ark. (7) ı~ık mikrGskopik çalışmalarında ANAEakti-
vitesinin primer lizozomlarda gözlendiğini, Bozdech ve Bainton (4)
elektron mikroskopik çalışmalarında ANBE aktivitesinin monasit ve
lenfüsitlerde granüllerin içinde bulunduğunu, Zicca ve ark. (27) insan
T lenfositleriyle yaptıkları elektron mikroskopik çalışmada asit fosfa-
taz akti\'itesini lizozomların. içinde gözlediklerini, ANAE aktivitesinin
ise lizazamların membranında bulurıduğunu bildirmişlerdir. Elcktron
mikroskopik incelemelerimizde A:"AE ile hoyamada pozitif reaksiyo-
1"11 lerfosit. monosit, ('üzinofil granulosit ve kan pulcuklarındaki lizo-
zomların içerisinde tesbit ettiğimizden, Zicca ve ark. (27) 'nın lizozom-
ların memhramrı.da bulunduğu görüşüne katılmıyoruz.

Çeşitli araştırıcılar, yüzcy iınmunglobulinlerini (SIg) boyama yön-
tcmi ile perifer kan B lenfasit oranını saptamaya. çalışmışlardır (15,16).
B lenfosit oranını Lobo ve ark. (IS) insanlarda % iS, Maiti ve ark
(16) tavuklarda % 17 olarak tesbit etmişlerdir. Biz de erişkin Kangal
köpeklerindeki B lenfosit oranını % LS olarak belirledik. Bu oranın,
erişkin hayvanlardaki ANAE negatif lenfosit oranına (% 17,7) çok
yakııı olduğu dikkati çekti.

Bu çalışmadan elde edilen bulgulara dayanarak Kangal köpeğin-
de ANAE demonstrasyonu ile perifer kandaki T lenfositlerin spesifik
olarakbelirlenebileceği, gençlerdeki T lenfosit oranlılın erişkinlerde-
kinden daha fazla olduğu ve ANAE enziminin T Irnfositlerdeki lizo-
zamların içinde bulunduğu sonucuna varıldı.
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