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Kedi ve köpek korpus siliyaresinde bağ doku mast hücreleri ve farklı
boyanma özellikleri
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Özet: Bu çalı~ma kedi ve köpeğin korpus siliyaresinde hağ doku maS! hiicrelerinııı v;ırlığıııı ve graniıl yapıLııını ml;ıy;ı
kOYllldk ,uııacıyLı yapıldı. Bu dmaçla nötiir for:'ııolde tespit edilen gözlerden alıııan kesiıleriıı bır hiiliımiı b;ığ dokıı ııı;ısı iıulTl'lninlıl
\;ırlığıııı orıaYd koymak dm;ıeıyla ınelakromal.i içın toluidin hlue ilc hoyandı. Diğeı kesiıler ıse b,ığ doku ması hiıere gı;uıııllnınııı
I;ııkıııı onay;ı koymak amacıyla meıhylgreeıı-pyronın yiintemiyle hoy;lıldllar. Toluıdiıı hluc ıle boyaıııada Iıeı ikı Iıayv;ııı gııılıuııda
kıııpııs sıliyarede çok seyrek bağ doku ması hiierelerine rasılandı. Meıhylgreen -pymnııı ılc hoyaıııa solllıı'lılld;1 kedı kmpı!,
"Iıyaresinde bdğ uokıı ması hiiere gramilleri kırmıl! renge. çekirdekleri de solıık mavıye bOY;lI1dı. Bıııılar mast Iııınesıııe ()i<~ii tıpık
yapılaıı ilc farkedildıler. Köpek korpus siliyaresinde ise hağ doku mast hiiereleri metlıylgreen-pyronin ile boy;ln[nadILıı. S()lllıc;l,ı.
kıipck ve kedi korpus siliYdresinde çok seyrek bağ dokıı ması hiineleri varlığı onaya kondil \c kedı bağ dokıı ıııası hiıerekrıııde
g['aniıllerin methylgrecn-pyronin ile kırım!.ıya hoyandığı köpeklerinkinin ise boyanmauığı göriildiı. Bıı nedenle ıkı iıay\an glılblıl\(Lı
korpus sılıy,ıre b,ığ doku ması hiiere graniil içeriklerinin farklı olabileeeği ortaya kondu.

Anaht<ır kelımeın Bağ doku ma.sl hiıeresı. kedi. korpus silıyare. köpek

Presence and different staining properties of conneclive tissuc mast cells in corpus ciliare ol' cat
and dog

SUlIlmary: This study was eanied oul to ıııvesıigate ıhe pres en ec and gramılc stıııeture of eoııııeelj\'C IIS'UC nıa'l ccll., III ılK
eorpu, cıll<ııe of caı and dog. In order to demonstrate the presenec or eonneetive tissue ması cell.,. some of thc t"sııc 'ceııoıı, iii

Ilcutral formalin were stained meıaehroımıtically with tolııidine hlue. Oıher ti"uc ,eeıioıı, "ere ,1!'>O ,Iaıncd wiılı
ıneılıylgıecn pyronin meıhod to demonstraıc the dıllerent mast cell granules. During sı,ıining wıth ınluıdıııc hi uc. v('["y 1;1['"
eolılıeLlive tı">uı' ması ecl!'> were found in the corpus eiliare or both aniınal groups. Aner ,ı,ıinmg wıth methylgıeen-pyroııııı. ılıe
conııeetive tıssue maS! cell gralHlle.s were staıned in red and ma.'1 eL'1I ııucleus in pak blue in the e,ıl em[Jus ciiı,ıre. Tlıc.,e \\CIT

noııı'cd hy ıhe typical sınıcllIre to ın;ıst cells. In the dog cm[Jus ciliare. eonııeeııvc tissue ınasl cL'11s \\C're noı ,Iaıned wJih
meılıylgreen-pyronin. As ;J resııll. presenel' or very ra re eonııeeıive ti"ue ınast eclis in ıhe eorpu, cı!ıarc of cal and dog \\ere
denıunstrdted. AI,o. iı was nhscrved ıh,1l the gramıles in the eaı conneeti\"C ti"ue m,ısl eclis wne ';ı;ıIIIL'l! iii le'd lı)"

meıhylgıeen-[Jyronııı. in contrasl. the granules in thc dog eonnective lİ"ue ması eel!.s werL' not 'Iained. The,c ıe'ull\ ıııdıcı\ed ılı;11
Ihe gr;lI1ule sııııeıure of L'l)nnecıive tisstle ması eclis ın the corptls eiliare or these ıwo anima! group' eould be dıllereııı.
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Giri~
Korpus siliyare gözün orta katmanının ön bölümünü

iris ilc birlikte oluşturur. Enine kesitte üçgen şeklinde gö-

rüliir Bir yüzü camsı cisim ilc. bir yüzü skıcra, üçüncü

yil/ isc mercek ve arka kamara ilc ilişkilidir. Silier kasım.

elasıık iplikler. koııagen iplikler. damarlar ve ıııelanosit-

lerden zengin gevşck bağ dokusundan oluşur (10).

Ması hücrelerinin mukozal mast hücresi ye bağ

doku ınast hücresi ulmak üzere iki tipi tanımlanmıştır. Bu
tanıııılama mast hücrelerinin morfolojik. biyokimyasal ve

fııyolojik öıeıı iklcrine bağlı olarak yapılmıştır (4.5, i I).

Insan gözünde yapı lan bir çalışmada korpus si-

Iiyarede kaslar arasında mast hücrelerinin bulunduğu bil-

dirilmiştir (15). Imımm hücre dağılımı konusunda yapılan

çalışmada birçok laboratuvar hayvanında anterior uycada

(korpus siliyare ye iris) mast hiierelerine rastlanmadı ğı

bildirilmektedir (i n). Tavuk mtüs giizünde yapıLın ça-

lışmada. gelişmenin 14. gününden iıih;ırcn ınasl hiic.

relerinin sadece irisin (in yil/ünde vc pekiiııcal iig,uneııııc

görüldüğü hildirilmcktedir (17) Tavşan g(lfiinc1e y;lpll;lI1

bir çalışmada özellikle siliyer uzantılanb m;ıst hücrelerı

giizlenmişıir (22). ;--..ıormal ve enfekte ralLırcl;1 y,lplLın hir

çalışmada normal ratların korpus siliyaresiııdc çok ai. sa-

yıda mast hücresine rastlandığı bildirilmektedır ( i) Ral.
kobay vc gelinciktc korpus siliyaredc .siliyer uf;ınııbrda

ai. sayıda ması hlicresİ giil.lennıişıir (21 )

Normal köpek giil.lerinde ması hiiereleımın ıelın;ı.

iris. korpus siliyare, korioid. sklera ve kOrı1e;ıda bu-

lundukları sayısalolarak ortaya konulmuştur (14)

Ayrıca, köpek derisinde (n). Ankara keçisınin alı so-

lunum yoııarında (i 2), inek ulenısunda (7). l;tyuk ve bı!

dırcın derisinde (13) mast hiicrelcri ül.erİnc ç"lı~ılllıl~lır
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Göl. yangılarında mast hücreleri histamin ve heparin

salgılarlar. Immun yanıtta etkileyici hücreler olarak yer

alırlar Antijenle etkileşimleri sonucunda, granüllerin eri-

mesıyle histamin. prostaglandin, serotonin gibi maddeler

s,i1gılaııır (20).

Mast hücreleri yerleşimlerine göre yuvarlak, oval

veya mekik şeklinde görülebilen yaklaşık 12-15 mikron

hüyüklükte hücrelerdir. Merkezi veya eksantrik olarak

yerleşmiş segmentsil. küc,;ük yuvarlak ya da oval hir çe-

kinkğe ve granüllerle dolu geniş hir sitoplazmaya sa-

hiptirler (9).

Bağ doku mast hücrelerinde histamin, yüksek oran-

da sülfatlı proteoglikana ve heparine bağlı olarak bu-

lunur. Bu hücreler metakromatik boyalarla kolayca bo-

yandığından "tipik" mast hücreleri olarak adlandırılır:

tDluielin hlue ilc nötür pH'da meıakromatik olarak bo-

yan,ıhilirler (2.19). Gevşek bağ doku içerisinde bulunan

ması hücreleri. içerdiği glikozaminoglikanlar nedeniyle

baz.ık anilin boyaları (toluidin hlue gihi) ilc metakromaıi

(ızclliği gösterirler (15). Toluielin bl uc ile mast hüere gra-

nüIlcri. hoya konsantrasyonuna. asitlik durumuna ve bo-

yama zamanına giire koyu mor-kırmıl.l renge boyanır.

Çekirdek mavi. sitoplaıma ise açık maviye boyanır. To-

luielin hlue ile pH (JSde hağ doku mast hücreleri koyu

mor renkte hoyanır (5).

Mast hücreleri. l11ethylgreen-pyronin yöntemi ile bo-

yandıklarında pironinofili gösterebilirler, ancak ll1orfolo-

Ilk özellikleriyle plaznıa hücrelerinden ayırt edilebilir (3).

MukOlal mast hücresi granüllerinin formaldehit tespitine

duyarlı. bağ doku mast hücresi grantillerinin ise dirençli

olduğu bildirilmektedir (4,H). Sığırların akciğer ve de-

risindc yapılan çalışmada hağ doku mast hücrelerinin ya-

pısının \"C granül içeriklerinin formol tespitine dirençli ol-

dukları orlaya konnıuşlUr 05). Bu çalışmaela nonnal kedi

ve köpek korpus siliyaresinde hulunan bağ doku mast

hücrelerinin \e granül içeriklerinin boyanma ö/el-

lıklerinin helirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot
Bu çalışmada. Ankara Üniversitesi Veteriner Fa-

bıltesi kliniklerine ötanazİ amaçlı getirilen vc herhanilİe
hir gül. sorumı hulunnıayan. helirgin bir ırk özelliği gös-

ıerıneyen kedi ve köpekler kullanıldı. Yedi köpek (3 dişi,

4 cıkek) ve 6 kedi (4 elişi. 2 erkek) gözü materyalolarak

kullaııılelL Kullanılan bu hayvanların hepsi erişkin ve de-

ğışık yaştayelılar Giiz i\rnekleri, ön ..-arka ekseninde sa-

git,ıI bir şekilde taııı ortadan ikiye ayrılıp S;',10 nölür for-

molde 24 saat tespit edıldi. YıkJıııa. dehidrasyon. metil-

helll.oaı. henzol aşamalarından sonra parap1::ısıta bkık-

lanelılar. Köpek ve kedi gözü bloklarından alıı mikrtınluk

seri kesitler alındı. Bu seri kesitler birer "tlamal! olarak

Mc I1vaine'nin sitrik asit elisodyum fosfaı tamponuııda

hazırlanan %OSlik toluielin hlue (pH 4) ilc ('i). diğer ke

sitler de methylgreen-pyronin yöntemi ik (i g) boyandı-

lar.

Bulgular
o,,;,ıO nötür formol tespitli göı hloklarınc!<ın alınaıı

seri kesitlerde köpek ve kedi gö/li korpus siliyareleriııclc

toluidin hlue ile boyamacia bağ doku masl hlicreleriııe

çok seyrek olarak rastlanılelı.

Köpek ve kediden alınan seri kesıılerde hağ doku

mast hücrelerinin granülleri meıakromal.1 (ııeiliği güs.

tererek hoyandılar. Fonno] ıespitine dirençli olan hu mast

hücrelerinele siıoplazmada granliller mOl renklı. çekirdek

ise soluk mavi renkıe giırlinclüler (Şekil i ve 2. oklar)

Aynı hloklardan alınan seri kesitlerele kiipek korpus si-

liyaresinde methylgreen-pyronin yiııııemi ilc ha~ doku

mast hücrelerinin hoya almadıkları gideneli Fakaı. kedi

gözli hloklarından alınan seri kesitleriıı mClhylgreen

pyronin yiintemi ile hoy::ınmasında bu tür ması hlicrelerı

nin sitoplazmalarınela granüllerin kırlll1lJya. çekirdekleri

nin ise maviye boyanelığı gözlendi (Şekil 3. oklar) Pi-

roninofili gösıeren hu hücreler, siıop!aııııalarının gra

Şekil I. Köpektc korrus siliyarl'de gıiniiL'n In",1 !ııınesı (okı
Tnluidiıı hlue. x 75()
Figııre J. Ması eell in the cı)rpus cil iarc or doc ("ITOW i.
Toluidine hlue. x 75() .
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~ckıı ~. Kedıde korpı)s .silıyarcde gönilcn mast Jıiiercsi (ok).
Tnluitlin blue. x 7S0
Fıgure 2. Ması eell in ıhe eorpus eiliare of eat (arrow).
TOILlıdıııeblLle.x 7S0

nlillü görünümü. çekirdeklerinin de homojen maviye bo-
yanmaları ile mast hücrelerinin özelliklerini gösterdiler.

Tartışma ve Sonuç
Gözün korpus siliyaresinde, muskuhıs siliyaris ve

bunların arasım dolduran gevşek bağ doku alanları. hay-
van türlerine göre farklı bir yapıdadır. Buna bağlı olarak,
bağ doku içerisinde damarlar. sinirler, bağ dokunun ip-
liksel ve hücresel yapıları bulunmaktadır. Bağ dokunun
hücreleri olan mast hücreleri de hağ dokulu alanlarda
farklı miktarlarda bulunabilir.

Insan gözü kOlVus siliyaresi üzerinde yapılan hir ça-
lışmada siliyer kaslar arasında mast hücrelerine rast-
laııdığı bildirilmektedir (15). Yine çeşitli hayvan tiirleri
üzerinde yapılan çalışmalarda. tavuk fölüslerinde 14.
günden itiharen ması hücrelerinin, irisin ön yüzünde ve
pektineal ligamenııe gözlendiği bildirilmektedir (17).
Tavşanlarda özellikle siliyer uzantılarda mast hücreleri
görlilmüştiir (22). Normal köpek gözlerinde ise uveanın
iin biılümiinde mast hücrelerinin varlığı ortaya konmuştur
(14) Ayrıca. hazı laboratuvar hayvanlarının korpus si-
liyaresinde ması hücrelerine rastlanılmadığı bildirilmek-
ıedir (16). Literatür taramasında bu konuda kedi gözünde
yapılan bir çalışmaya rasl1al11lamadı.

Şekil 3. Kedide korpus siliyarl'de mas! !ıiinelen (okLır)
Mcıhylgrccn-pyroniıı. x 7S0
Figurc 3. Mast eclis LLL the eorpus eiliare or ı'~ıı('L1TIl\\'i
Mcıhylgrecn-pyroııin. x 7S0

Bu çalışmada köpek ve kedilerin korpus sılıy,ııı;le-
rinde. siliyer kaslar arası ve epiıel alıı bağ dokulu alan-
larda çok seyrek olarak bağ doku ması hücrelerine rası-
landı. Mast hücrelerinin varlığı ile ilgili ç~ı1ışmalarda bu
hücrelerin ayrımı yapılmaksızın total değerlendirmeler
yapılmıştır (I 4- 17,22). Araştırma hulguları. korpu.s si
liyarede mast hücrelerinin varlığı ile ilgili çalışmalarla
(I 4.15.17,22) paralellik göstermektedir.

Yuvarlak. oval veya mekik şekilli. y,ıklaşı k 12-14
mikron hüyüklükte, merkezi ve eksanlrik çekirdeğe sahip
olan mast hiicrelerinin sitoplazması grantillerle doludur
(9). Çalışmanın bulguları da hu liıeratür \erileri ile pa-
ralellik göstermektedir.

Mast hücre granülleri toluidin hhıe ile ıneı~ıknınıal.i
özelliği gösterirler (2.5). Metakromal.inin rengi hııya kon-
santrasyonuna, asitlik durumuna ve hııy~ıma l.an1;1I1111;1
göre değişmektedir (5) Bu çalışmada da tolııidin blue ilc
metakmmaıi özelliği giızlcndi. Mast hücreleri mcıhyl-
green-pyronin yöntemi ilc hoyandıkLırında pinıniııo1"ilı
gösterchilider. Ancak. morfolojik özellikleri ile plal.lJl;ı
hücrelerinden ayrılabilider (3). Bu (;alışmaııın kedı ve kii-
peğe ait kesitlerinin methylgreen-pymııin yiiıııemi ile b(1-
yanmasında, kedilerde korpus siliyan;c1e r~ısılanan hağ
doku mast hücreleri çok iyi pimninorili gösterdıklerı
halde köpek korpus siliyaresindeki mast hücrelerinde pi
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mııiııofili gözlenemedi. Bu yönüyle körek korpus si-

Iıyaresindeki bağ doku mast hücrelerinin granül içe-

riklerinin farklı olahileceği dü~ünülmektedir.

Sonu~' olarak. köpek ve kedilerde gözün korpus sı-

liyaresinde hağ doku içerisinde az sayıda bağ doku mast

hüeresi hulunmaktadır. Bağ doku mast hücrelerinin pi-

roninofili özellikleri köpek ve kedilerde farklı olarak or-

tay~ı çıkmaktadır.
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