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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri 

 
Farklı Siklus Dönemlerinde İnek Oviduktunda Nitrik Oksit Sentaz 

Enzimlerinin (iNOS, eNOS, nNOS) İmmunohistokimyasal Olarak 

Gösterilmesi 

ÖZET 

Bu çalışma, seksüel siklusun farklı dönemlerindeki ineklerde, nitrik oksitin 

(NO) sentezlenmesini sağlayan nitrik oksit sentaz (NOS)  izoformlarının [(nöronal 

(nNOS, NOS I), indüklenebilir (iNOS, NOS II) ve endotelyal (eNOS, NOS III)] 

oviduktun farklı bölgelerindeki (fimbriya, ampulla, istmus) yoğunluğunu ve hücresel 

lokalizasyonunu immunohistokimyasal olarak belirlemek, östrus siklusu ile 

ilişkilerini incelemek ve NO’nun ovidukt fonksiyonlarının düzenlenmesindeki 

rollerini araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmada, mezbahada kesilen hayvanlardan 

elde edilen ovidukt örnekleri kullanıldı. Ovaryumların makroskobik muayenesi ve 

serum progesteron ölçümleri ile hayvanların seksüel siklusun hangi döneminde 

olduğu belirlendi. Östral ve luteal dönemdeki 10’ar ineğe ait ovidukt örnekleri alındı. 

iNOS, eNOS ve nNOS enzimlerini belirleyen immunohistokimyasal boyama 

prosedürü uygulandı.  

İstmustta epitel hücrelerinde, lamina propriya ve serozadaki ve kan 

damarlarının endotelinde ve kaslarında eNOS ekspresyonu östral dönemde kuvvetli, 

luteal dönemde zayıf pozitif reaksiyon verdi. Ampulla ve fimbriya epitellerinde her 

iki dönemde de eNOS ekspresyonu görülmedi. Bu bölgelerin damar duvarlarında 

izlenen eNOS reaksiyonları ise östral dönemde daha kuvvetliydi. Oviduktun bütün 

bölgelerinde tunika muskularis eNOS aktivitesi göstermedi. 
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Östral dönemde, iNOS ekspresyonunun istmus ile ampullanın epitel ve kas 

katmanı ile fimbriyanın epitelinde luteal döneme göre daha kuvvetli pozitif reaksiyon 

verdiği görüldü.  

nNOS immun reaktivitesi, östral ve luteal dönemde önemli bir farklılık 

göstermeksizin, oviduktun bütün bölgelerindeki epitel hücreleri ile istmus ve 

ampullanın kas katmanında izlendi. Bu ekspresyon sinir fibrillerinde de görüldü.  

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER: İnek, NOS, NO, Ovidukt 
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Immunohistochemical Expression of Nitric Oxide Synthase Enzymes 

(iNOS, eNOS, nNOS) in the Cow Oviduct during Different Phases of 

the Sexual Cycle 

 

SUMMARY 

The present study was aimed at determining immunohistochemically the 

concentration and cellular localisation of nitric oxide synthase (NOS) isoforms 

[(neuronal (nNOS, NOS I), inducible (iNOS, NOS II) and endothelial (eNOS, NOS 

III)] in different regions of the oviduct (fimbria, ampulla and isthmus), and 

investigating the correlation between these isoforms and the sexual cycle, as well as 

the role of NO in the regulation of the functions of the oviduct, in cows in different 

phases of the sexual cycle. For this purpose, oviduct samples taken from animals 

slaughtered at a slaughterhouse were used. Which phase of the sexual cycle the 

slaughtered cows were in was determined by means of the macroscopic examination 

of the ovaries and the measurement of the serum progesterone level. Oviduct samples 

belonging to 20 cows, 10 of which were in the estrual phase and 10 in the luteal 

phase of the sexual cycle, were applied an immunohistochemical staining procedure 

to determine the presence of iNOS, eNOS and nNOS enzymes.  

In epithelial cells of the isthmus, eNOS expression showed strong positive 

reaction during the estrual phase and weak positive reaction during the luteal phase 

in the endothelium and smooth muscle of the blood vessels found in the serosa and 

lamina propria. eNOS expression was not observed in the epithelium of either the 

ampulla or the fimbria in the two particular phases of the sexual cycle. The eNOS 

reactions observed in the blood vessel wall in these regions were stronger during the 

estrual phase. eNOS activity was not observed in the tunica muscularis in any of the 

regions of the oviduct. 
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During the estrual phase, it was observed that iNOS expression showed a 

stronger positive reaction in the epithelium and muscle layer of the isthmus and 

ampulla and in the epithelium of the fimbria, compared to the luteal phase.  

nNOS immunoreactivity was observed in the epithelial cells of all oviduct 

regions and in the muscle layer of the isthmus and ampulla, and did not display any 

significant difference in the estrual and luteal phases. This expression was also 

observed in nerve fibrils. 

KEY WORDS: Cow, NOS, NO, Oviduct. 

II. AMAÇ ve KAPSAM 
 
 

Bu çalışma, seksüel siklusun farklı dönemlerindeki (östral ve luteal) 

ineklerde, nitrik oksitin (NO) üretilmesini sağlayan nitrik oksit sentaz (NOS) 

izoformlarının (endotelyal, nöronal ve indüklenebilir) oviduktun farklı bölgelerindeki 

(fimbriya, ampulla, istmus) yoğunluğunu ve hücresel lokalizasyonunu 

immunohistokimyasal olarak belirlemek, östrus siklusu ile ilişkili değişiklikleri 

incelemek ve nitrik oksitin ovidukt fonksiyonlarının düzenlenmesindeki etkisini 

araştırmak amacıyla yapıldı. 

 

NO, organizmada yaygın olarak bulunan ve birçok hücre ve dokuda doğal 

olarak sentezlenen bir moleküldür. Fizyolojik olayların düzenlenmesinde ve çeşitli 

patolojik süreçlerin gelişiminde önemli rol oynar. Bu, bazı ko-faktörler ve NOS adı 

verilen bir grup enzim tarafından L-arjinin amino asitinden endojen olarak 

sentezlenir. L-arjinin’in oksidasyon ürünleri L-sitrulin ve NO’dir (Knowles ve 

Moncada 1994, Sessa 1994, Moncada ve ark.,1997, Gawronska ve ark., 2000, 

Alderton ve ark., 2001, Ulbrich ve ark., 2006).  
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NO, yağda çözünen ve biyolojik membranlardan difüzyon yolu ile kolaylıkla 

geçebilen biyoreaktif bir moleküldür. Vasküler ve immunolojik görevlerinin yanı sıra 

hücre içi ve hücreler arası sinyalleme ajanı olarak fonksiyon görür (Ignarro ve ark., 

2001, Ulbrich ve ark., 2006). Ayrıca, vazodilatasyon, nörotransmisyon, platelet 

agregasyonu ve immun aktivasyon gibi pek çok fizyolojik olayda önemli rol oynar 

(Knowles ve Moncada 1994, Sessa 1994). NO bilinen diğer klasik 

nörotransmitterlerden farklı olarak, özel reseptörleri olmaksızın, gerektiği yerde, 

zamanda ve miktarlarda sentezlenerek üretildiği hücreden dışarıya diffüze olur 

(Atalık ve Doğan, 1997). 

 

NO, yaşam süresi kısa olan değişken bir maddedir. O yüzden direkt ölçümler 

ile ortaya konulması oldukça zordur. Ancak, NOS aktivitesi çeşitli teknikler ile 

değerlendirilebilmektedir (Rosselli ve ark., 1996). NOS’un üç izoformu 

tanımlanmıştır. Bunlar nöronal NOS (nNOS veya NOS I), indüklenebilir NOS (iNOS 

veya NOS II) ve endotelyal NOS (eNOS veya NOS III)’dur. Nöronal ve endotelyal 

NOS, pek çok hücrede mevcut yapısal enzimlerdir (Sessa 1994, Norman ve Cameron 

1996, Lapointe ve ark., 2006). Bu iki izoformun aktivasyonu kalsiyum ve 

kalmoduline bağımlıdır. Aktive olmuş makrofajlar, hepatositler, düz kas hücreleri, 

monositler, endotel hücreleri, nöronlar ve nötrofil granulositler NOS’un kalsiyum ve 

kalmodulinden bağımsız indüklenebilir formunu sentezler (Aktan, 2004, Knowles ve 

Moncada, 1994, Sessa 1994, Norman ve Cameron 1996).  

 

NO, reprodüktif sistemin biyolojisi ve fizyolojisinde önemli rol oynar. 

Gonadotropin salgılanması, ovulasyon, korpus luteumun gerilemesi, implantasyon, 

embriyonik gelişim, uterus kontraktilitesi, servikal olgunlaşma ve doğum gibi farklı 
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olaylar sırasında bir parakrin düzenleyici olarak rol oynadığı bildirilmektedir 

(Martinez ve ark., 2000, Dixit ve Parvizi, 2001, Ignarro ve ark., 2001, Lapointe ve 

ark.,  2006, Ulbrich ve ark., 2006). 

 

Ovidukt, döllenmenin gerçekleştiği yer olmasının yanı sıra düz kasların 

kontraksiyonlarından ötürü fizyolojik olarak ovum veya embriyonun uterusa 

taşınmasında da görev alarak dişi reprodüksiyonunda önemli bir rol oynar. Tubal 

kontraktil aktivitedeki bozukluklar, fertilize olmuş ovumun hareketsizleşmesine yol 

açabilir. Bu da infertilite veya tubal gebeliğe neden olabilir (Uher ve ark., 1990). 

Oviduktun kontraktilitesi ve motilitesinin regülasyonunu etkileyen pek çok faktör 

bilinmektedir (Bennett ve ark., 1988). Araştırmacılara göre (Rosselli ve ark., 1994, 

1998, Bryant ve ark., 1995, Ekerhovd, 1999, Gawronska ve ark., 2000) NO, ovidukt 

fonksiyonlarının düzenlenmesinde fizyolojik bir role sahiptir. Tubal kontraksiyonu 

engelleyici bir etki gösterir. Bu etkisini düz kasları gevşetici yeteneğiyle ortaya koyar 

(Ekerhovd, 1997).  

 

        Damar endotel hücreleri tarafından üretilen NO kan akımını düzenler (Änggärd, 

1994). Ovidukt lümeninin içeriğini, epitel hücrelerinin salgısı ile kan-ovidukt 

bariyeri belirler (Garcia-Pascual ve ark., 1996). Buna göre, damar endoteli ve 

ovidukt epiteli tarafından üretilen NO, intratubal sıvının üretiminde düzenleyici bir 

rol oynayabilir (Ekerhovd ve ark., 1999). 

 
 
        Dişi üreme organlarında önemli fonksiyonları olduğu düşünülen NOS 

enzimlerinin, özellikle oviduktta lokalizasyonu ve dağılımı konusunda veriler 

yetersizdir. Araştırmadan elde edilen immunohistokimyasal bulgularla NO 
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sentezleyen enzimlerin siklusa bağlı olarak oviduktun farklı bölgelerindeki 

yoğunluğunun, hücresel lokalizasyonunun ve dağılımının belirlenmesi ile, nitrik 

oksitin ovidukt fonksiyonlarındaki öneminin daha iyi anlaşılabileceğini ve bundan 

sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacağını düşünüyoruz.   

 

III. MATERYAL ve YÖNTEM 
 

        Çalışmada materyal olarak mezbahada kesilen ineklerden elde edilen ovidukt 

örnekleri (fimbriya, ampulla, istmus) kullanıldı. Ovaryumların makroskobik 

muayenesi ve serum progesteron ölçümleri ile hayvanların seksüel siklusun hangi 

döneminde oldukları belirlendi. Östral ve luteal dönemdeki 10’ar adet ineğe ait 

ovidukt örnekleri alındı.  

 

        İmmunohistokimyasal incelemeler için streptavidin biotin kompleks (Strept-

ABC) immunoperoksidaz tekniği uygulandı. Alınan ovidukt örneklerinin bir kısmı  

%10 formaldehit (eNOS için) ile tespit edildi. Diğerleri ise sıvı azotta (nNOS ve 

iNOS için) donduruldu. Formol ile tespit edilen dokular, dereceli alkoller, metil 

benzoat ve benzol serilerinden geçirilerek paraplastta (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, USA) bloklandı. Bloklardan Poly- L lysine ile kaplı lamlara (Menzel GmbH & 

Co. KG, Braunschweig, Germany) alınan 5 mikron kalınlığındaki kesitler 

deparafinizasyon ve dehidrasyon işlemlerinden sonra PBS (Phosphate buffer saline, 

pH 7.4)’de 10 dakika çalkalandı. Distile suda 1-2 dakika yıkandıktan sonra 800 

watt’a ayarlanmış mikrodalga fırın içindeki sitrat tamponunda 20 dakika antijenin 

geri kazanılması “antigen retrieval” işlemine tabi tutuldu. Kesitler 20 dakika 

soğutulduktan sonra 1-2 kez distile sudan geçirildi. PBS-T (%0,3) ile 3x5 dakika 

yıkandı.   
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Kriyostatta 5 mikron kalınlığında alınan kesitler en az yarım saat oda ısısında 

kurutuldu ve saf asetonla 10 dakika tespit edildi. PBS-T (%0,3) ile 15 dakika yıkandı. 

Diğer işlemler parafin kesitlerle birlikte aşağıdaki gibi uygulandı:  

Endojen peroksit inhibisyonu için 20 dakika  % 30’luk H2O2’de tutuldu. PBS 

ile yıkama işlemi yapıldıktan sonra % 10’luk normal keçi serumu (Ultra V block- 

LABVISION TR-125-HL) ile 10 dakika inkübe edildi. Bu işlemden sonra kesitler 

uygun dilüsyonlarla sulandırılmış primer antikorlar ile muamele edildi. Çalışmada 

kullanılan antikorların özellikleri, inkübasyon süreleri ve sulandırma oranları tablo 

1’de verilmiştir.  

 

Daha sonra kesitler PBS-T (% 0.1)’de 5 dakika süreyle 3 kez yıkandı, biotinli 

sekonder antikor (Biotinli sekonder antikor-LABVISION TR-125-HL) ile 30 dakika 

oda ısısında inkübe edildi, 3x5 dakika PBS-T (%0.1) ile tekrar yıkandı ve enzim 

konjugatlı streptavidin ile (Streptavidin-horseradish peroxidase-LABVISION TR-

125-HL) 30 dakika muamele edildi. PBS-T (%0.1)’de 3 kez yıkanan kesitler, antijen-

antikor reaksiyonunun görüntülenebilmesi için 5-10 dakika 3-amino 9-etil karbozol 

(AEC)  kromojen solüsyonunda (Ultra vision detect system/AEC LABVISION TA-

125-HA) bekletildi (renk reaksiyonu mikroskop altında gözlendi). Kesitler distile su 

ile yıkandıktan sonra zemin boyaması için 20-25 sn Gill’s hematoksileni uygulandı. 

Akarsuda dokuların mavileşmeleri sağlandı ve yapıştırıcı (Aqueous mounting 

medium-LABVISION) damlatılıp lamel ile kapatıldı.  
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        Primer ve sekonder antikor inkübasyonlarının hepsi nem kamarası içerisinde 

gerçekleştirildi. Negatif kontrol boyamalarında farklı olarak primer antikor yerine 

normal keçi serumu kullanıldı.   

    Tablo 1: Antikorların özellikleri, inkübasyon süreleri ve sulandırma oranları 

Primer Antikor Dilüsyon İnkübasyon 
Firma 

(Katolog no) 

Rabbit anti 

e-NOS / NOS-III 
1/50 +4 C°’de 18 saat 

LABVISION 

RB9279-P 

Rabbit anti 

i-NOS / NOS-II 
1/250 +4 C°’de 18 saat 

CHEMICON 

06-573 

Rabbit anti 

n-NOS / NOS-I 
1/100 +4 C°’de 18 saat 

CHEMICON 

AB1632 

  

 

        İmmunohistokimyasal boyamanın subjektif değerlendirmesi ışık mikroskobunda 

(Leica DM 2500) 2 ayrı kişi tarafından yapıldı. Boyanma şiddeti şu şekilde 

derecelendirildi.  0: boyanma yok, +1: zayıf reaksiyon, +2: orta dereceli reaksiyon, 

+3: yoğun reaksiyon. 

 

          Kan progesteron düzeyinin belirlenmesi: 

        Kan örnekleri, kesim sırasında standart heparinsiz örnek alma tüpleri 

kullanılarak toplandı. Tüpler soğuk zincirde laboratuvara getirildi. Kan örnekleri 

3000 devirde 15 dakika boyunca santrifüj edildi. Elde edilen serumlar ependorf 

tüplerine aktarılarak -20 °C’de saklandı. Serum örnekleri değerlendirilmeden önce 24 

saat +4 Cº’de, 1saat oda ısısında bekletildi. Progesteron düzeyleri ticari kitler 
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kullanılarak radioimmunoassay (RIA)  ile belirlendi (International Atomic Energy 

Agency). 

 

IV. ANALİZ ve BULGULAR 

             Hayvanların kan progesteron düzeyleri tablo 2’de verilmiştir. 1 ng/ml’nin altı 

değerler östral dönem, 2 ng/ml’nin üzeri ise luteal dönem olarak değerlendirildi.  

     Tablo 2: Kan Progesteron Düzeyleri 

ÖSTRAL DÖNEM 
(ng/ml) 

 

LUTEAL DÖNEM 
(ng/ml) 

1. vaka 0,55 11. vaka 7,95 

2. vaka 0,30 12. vaka 14,12 

3. vaka 0,62 13. vaka 11,30 

4. vaka 0,78 14. vaka 2,90 

5. vaka 0,35 15. vaka 19,13 

6. vaka 0,85 16. vaka 16,24 

7. vaka 0,30 17. vaka 11,09 

8. vaka 0,55 18. vaka 2,37 

9. vaka 0,67 19. vaka 26,32 

10. vaka 0,83 20. vaka 2,16 
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Endotelyal NOS (eNOS):  

        Progesteron düzeyinin oldukça düşük olduğu (1ng/ml’nin altında) östral 

dönemde, immunohistokimyasal olarak, eNOS ekspresyonu istmusdaki epitel 

hücreleri (Şekil 1) ile kan damarlarının endotelinde ve kaslarında gözlendi (Şekil 2). 

Boyanma yoğunluğu, özellikle kıvrımların tepe kısmındaki epitel hücrelerinde daha 

kuvvetliydi (Şekil 1). Luteal dönemde ise eNOS ekspresyonu epitel (Şekil 3) ve 

damarlarda (Şekil 4) daha zayıftı. 

 

        Her iki dönemde ampulla ve fimbriya epitelinde reaksiyon görülmedi. Östral 

dönemde ampulla (Şekil 5) ve fimbriya (Şekil 6) damarlarındaki reaksiyon luteal 

döneme (Şekil 7, 8) göre daha kuvvetliydi.  

 

        Oviduktta tunika muskularis seksüel siklus dönemlerinin hiç birinde reaksiyon 

göstermedi. Venalardaki reaksiyon da arterlere göre daha zayıftı (Şekil 9). Lenf 

damarlarında ise reaksiyon yoktu. İmmun olmayan serum kullanılarak yapılan 

boyamalarda istmus (Şekil 10), ampulla (Şekil 11) ve fimbriya (Şekil 12) epitelleri 

ile bu bölgelerdeki damarlarda (Şekil 13) reaksiyon görülmedi. 
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Şekil 1: İstmus epitelinde (oklar) kuvvetli eNOS ekspresyonu, östral dönem, x 1100. 
 

    

 

Şekil 2: İstmus bağ dokusundaki kan damarlarının endotel (ok başı) ve kaslarında 
(oklar)  kuvvetli eNOS ekspresyonu, östral dönem, x 1100. 



 15

 
 
Şekil 3: İstmus epitelinde (oklar) zayıf eNOS ekspresyonu, luteal dönem, x 1100.  
 
 

 
 
Şekil 4: İstmus bağ dokusundaki damar endoteli (ok başı) ve kas katmanında (oklar) 
zayıf eNOS ekspresyonu, luteal dönem, x 1100.  
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Şekil 5: Ampulla bağ dokusundaki damarlarda (ok) kuvvetli eNOS ekspresyonu, 
östral dönem, x 550.  
 
 

 
 
Şekil 6: Fimbriya bağ dokusundaki damarlarda (oklar) kuvvetli eNOS ekspresyonu, 
östral dönem, x 550.   
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Şekil 7: Ampulla bağ dokusundaki damarlarda (oklar) zayıf eNOS ekspresyonu, 
luteal dönem, x 550.  
 

 
 
Şekil 8: Fimbriya bağ dokusundaki damarlarda (ok) zayıf eNOS ekspresyonu, luteal 
dönem, x 1100.  
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Şekil 9: Arterlerde (oklar) kuvvetli, venalarda (ok başları) zayıf eNOS ekspresyonu, 
östral dönem, x 1100.  
 
 

 
 
Şekil 10: İmmun olmayan serum kullanılarak yapılan boyamada istmus epitelinde 
(oklar) eNOS negatif reaksiyon, östral dönem, x 550.   
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Şekil 11: İmmun olmayan serum kullanılarak yapılan boyamada ampulla epiteli 
(oklar) ve kan damarında (ok başı) eNOS negatif reaksiyon, östral dönem, x 550.  
 

 
 
Şekil 12: İmmun olmayan serum kullanılarak yapılan boyamada fimbriya epitelinde 
(oklar) ve kan damarlarlarında (ok başları) eNOS negatif reaksiyon, östral dönem,  x 
550.  
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Şekil 13: İmmun olmayan serum kullanılarak yapılan boyamada ovidukt 
damarlarında (oklar) eNOS negatif reaksiyon, östral dönem, x 550.  
 

 

İndüklenebilir NOS (iNOS): 

        iNOS ekspresyonu istmus ve ampullanın epitel ve kasları ile fimbriya epitelinde 

gözlendi. Östral dönemde istmus (Şekil 14) epiteli ve kaslarındaki iNOS 

ekspresyonunun luteal döneme (Şekil 15) göre daha şiddetli olduğu görüldü. Her iki 

dönemde de epitel tabakasındaki immunreaktif iNOS proteini, epitel hücrelerinin 

lamina propriya ile ilişkili olduğu noktadan hücrenin lümene kadar olan bölümünde 

aktifti.  

 

         Ampulla bölgesinde iNOS ekspresyonu östral dönemde (Şekil 16) luteal 

döneme (Şekil 17) göre daha kuvvetliydi. Ayrıca, luteal dönemde ampulla 

epitelindeki reaksiyon hücrelerin apikalinde daha yoğundu (Şekil 17). Silyalı 

hücrelerde de pozitif iNOS immunreaktivitesi izlendi (Şekil 18). 
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        Fimbriyadaki iNOS ekspresyonu ampulla bölgesindeki gibi olup östral dönemde 

(Şekil 19) luteal dönemdekinden (Şekil 20) daha yoğundu. İstmusta elde edilen 

pozitif iNOS immureaktivitesi, ampulla ve fimbriyaya göre daha kuvvetliydi. 

 

 

 

Şekil 14: İstmus epiteli (ok başı) ve kas katmanında (*) kuvvetli iNOS ekspresyonu, 
östral dönem, x 550.  
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Şekil 15: İstmus epitelinde (ok başı) ve kas katmanında (*) daha zayıf iNOS 
ekspresyonu, luteal dönem, x 550.    
 
 

 
 
Şekil 16: Ampulla epitelinde (ok başı) kuvvetli iNOS ekspresyonu, östral dönem, x 
550.   
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Şekil 17: Ampulla epitelinde (ok başı) zayıf iNOS ekspresyonu, luteal dönem, x 550.   
 
 

 
 
Şekil 18: Ampulladaki silyalı hücrelerde (ok başları) iNOS ekspresyonu, östral 
dönem, x 2700.  
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Şekil 19: Fimbriya epitelinde (ok başı) kuvvetli iNOS ekspresyonu, östral dönem, x 
270. 
 

 
 
Şekil 20: Fimbriya epitelinde (ok başı) zayıf iNOS ekspresyonu, luteal dönem, x 
270.   
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              Nöronal NOS (nNOS):  

          nNOS immunreaktivitesi istmus (Şekil 21)  ve ampullanın (Şekil 22)  epitel ve 

kas katmanı ile fimbriyanın (Şekil 23) epitel hücrelerinde izlendi. İstmusun serozası, 

kas katmanı ve lamina propriyasındaki sinir fibrillerinde de (Şekil 24)  pozitif 

reaksiyon görüldü.  

 

         Her üç bölgede östral ve luteal dönemlerde reaksiyon şiddetlerinde fark yoktu. 

Reaksiyon özellikle silyalı hücrelerin apikalinde (Şekil 25) yoğunlaşmıştı.  Kriyostat 

kesitlerine uygulanan negatif boyamalarda istmus (Şekil 26), ampulla (Şekil 27) ve 

fimbriyada (Şekil 28) reaksiyon görülmedi 

 

Şekil 21: İstmusun epitel (ok başı) ve kas katmanında (*) nNOS ekspresyonu, luteal 
dönem, x 550.   



 26

 

Şekil 22: Ampullanın epitel (ok başları) ve kas katmanında (*) nNOS ekspresyonu, 
luteal dönem, x 550. 
 
 

 
 
Şekil 23: Fimbriyanın epitel hücrelerinde (ok başları) nNOS ekspresyonu, luteal  
dönem, x 1100. 
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Şekil 24: İstmusun lamina propriyasındaki sinir fibrilinde (ok) nNOS ekspresyonu, 
luteal dönem, x 1100.  
 
 

 
 
Şekil 25: Silyalı hücrelerin (ok başı) apikalinde yoğunlaşan nNOS ekspresyonu,  
östral dönem, x 2700.  
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Şekil 26: İstmusa uygulanan negatif boyama, luteal dönem, x 550. 
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Şekil 27: Ampullaya uygulanan negatif boyama, luteal dönem, x 550.  

 

Şekil 28: Fimbriyaya uygulanan negatif boyama, luteal dönem, x 550. 



 

Tablo 3: Östral ve luteal dönemlerde NOS enzimlerinin immun reaksiyon pozitivitesinin subjektif değerlendirmesi. 

                                                   Östral Dönem                                                             Luteal Dönem 

 İstmus Ampulla Fimbriya İstmus Ampulla Fimbriya 

Epitel Damar  
endoteli 
/kası 

Kas 
kat. 

Epitel Damar 
Endoteli 
/kası 

Kas 
kat. 

Epitel Damar 
Endoteli 
/kası 

Epitel Damar 
Endoteli 
/kası 

Kas 
kat. 

Epitel Damar  
Endotel 
/kası 

Kas 
kat. 

Epitel Damar 
Endoteli 
/kası 

iNOS +++ 0 ++ +++ 0 ++ ++ 0 ++ 0 + ++ 0 + + 0 

eNOS ++ +++ 0 0 ++ 0 0 ++ + ++ 0 0 + 0 0 + 

nNOS ++ 0 + ++ 0 + ++ 0 ++ 0 + ++ 0 + ++ 0 

 

0: boyanma yok, +1: zayıf reaksiyon, +2: orta dereceli reaksiyon,  +3: yoğun reaksiyon   



        V. SONUÇ ve ÖNERİLER  

Nitrik oksitin oviduktta meydana gelen pek çok üreme olayının 

düzenlenmesiyle ilgili olduğu  (Jablonka-Shariff ve ark., 1999, Chen ve ark., 2001, 

Dixit ve Parvizi, 2001, Ekerhovd ve Norstrom, 2004, Manser ve ark., 2004, Wu ve ark., 

2004, Lapointe ve ark., 2006), otokrin ve parakrin mekanizmalar aracılığıyla 

fertilizasyonda  önemli rol oynadığı bildirilmiştir (Lapointe ve ark., 2006).   

 

Ovidukt, hem fertilizasyon hem de embriyonik gelişimin ilk aşamaları için özel 

bir mikroçevre sağladığı gibi, gamet ve embriyonun uterusa taşınmasının düzenlenmesi 

ile üreme sürecinde anahtar rol oynayan son derece özelleşmiş bir organdır. Bu yüzden, 

NOS’un lokal sentezi bu dokuda parakrin bir rol de oynar (Ignarro ve ark., 2001, 

Sayegh ve Mastroianni, 1991, Lapointe ve ark., 2006).  Bu çalışmada, östral ve luteal 

dönemlerdeki ineklerde NOS enzimlerinin (iNOS, eNOS ve nNOS) ovidukt 

dokusundaki ekspresyonları ortaya konuldu ve oviduktun her üç NOS enziminin 

aktivitesine de sahip olduğu görüldü.  

 

  Bu çalışmada seksüel siklus dönemlerinin belirlenmesinde, Rosenberger 

(1979)’in bildirdiği şekilde, ovaryumdaki fonksiyonel yapıların morfolojik görünümüne 

göre gruplandırılan hayvanların serum progesteron düzeyleri arasındaki paralellik esas 

alındı. Morfolojik görünüm ile hormon düzeylerinin uyumlu olduğu belirlenerek,  

hayvanın hangi dönemde olduğu saptandı. 

 

NOS’un ovidukttaki lokalizasyonu konusunda hayvan türleri arasında 

farklılıklar bulunmaktadır (Ulbrich ve ark., 2006). Gawronska ve ark. (2000) domuz 

oviduktunda yaptıkları çalışmada eNOS’un östrus siklusunun tüm aşamalarında 



 32

mukoza epitel hücrelerinde ve damarların endotelinde bulunduğunu bildirmişlerdir.  

iNOS immun reaktivitesini ise sadece lenf damarlarının ve bazı kan damarlarının 

endotelinde pozitif olarak tespit etmişlerdir. iNOS için epitelde pozitif reaksiyon 

gözlenmemiştir. Bu nedenle, domuzda baskın olan izoformun eNOS olduğu kanısına 

varılmıştır. Ancak, Ekerhovd ve ark. (1997) insan oviduktunun epiteli, düz kas dokusu, 

damar endoteli ve bağ dokularında iNOS’un pozitif immun reaksiyonunu görmüşlerdir. 

Düz kas hücrelerinde orta derecede, epitel ve kan damarları duvarında zayıf reaksiyon 

verdiğini bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar, nNOS izoformunu immunohistokimyasal 

olarak tespit edememişlerdir. Rat oviduktunda da farklı NOS izoformları bulunmuştur 

ve bunların rat oviduktunun motilitesi ile ilgili olduğu bildirilmiştir (Martinez ve ark., 

1997). Rat oviduktunda  iNOS için immunpozitiflik sadece epitelde sınırlı kalmıştır 

(Bryant ve ark., 1995, Martinez ve ark., 1997). Chatterjee ve ark. (1996)  ratlarda 

yaptıkları çalışmada eNOS için immunpozitifliği oviduktun mukoza epiteli ve düz kas 

katmanında bildirmişlerdir.  Ulbrich ve ark. (2006) inekte yaptıkları çalışmada eNOS’u 

kan damarlarının endotel hücrelerinde gözlemişlerdir. Ayrıca, folliküler dönemde 

ovidukt epitelinin salgı hücrelerinde çekirdek üstü; lamina muskularis ve kan 

damarlarının endotel hücrelerinde ise çekirdek ve sitoplazmik boyanma bildirmişlerdir. 

Aynı araştırıcılar, iNOS için salgı epitel hücrelerinin çekirdek üstü boyandığını 

gözlemişlerdir. Özellikle apikalde görülen bu boyanmayı, luminal kıvrımların bazal 

kısımlarında gözlememişlerdir. Ayrıca lamina muskulariste belirgin çekirdek 

boyanması izlerken, stromanın iNOS proteininden yoksun olduğunu bildirmişlerdir. 

Lapointe ve ark. (2006)  inek oviduktunda iNOS immun reaktivitesinin istmus ve 

ampullanın epitel hücreleri ve kas tabakasında gözlendiğini; ancak, istmusun lamina 

propriyasında zayıf bir reaksiyon olduğunu; nNOS proteinini istmus ve ampullanın 

epitel tabakasında, lamina propriya ve düz kas katmanında izlediklerini ifade 
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etmişlerdir. Çalışmamızda immunohistokimyasal olarak eNOS aktivitesinin her iki 

dönemde fimbriya, ampulla ve istmusun seroza, ve lamina propriyasındaki kan 

damarlarının endotel ve kasları ile istmus epitelinde, nNOS’un epitel ve kas tabakası ile 

sinir fibrillerinde, iNOS’un ise epitel ve kas katmanında pozitif boyama verdiği 

gözlendi.  

 

        Ulbrich ve ark. (2006) silyalı epitel hücrelerin iNOS proteininden yoksun 

olduğunu bildirmiştir. Ancak çalışmamızda silyalı hücrelerde de iNOS ve nNOS  

immun reaktivitesi gözlenmiştir. Bu da inek oviduktunda NO’nun siliyar aktivitenin 

düzenlenmesinde etkili olduğunu göstermektedir. iNOS’un siliyar aktiviteyi arttırarak, 

oositin taşınmasına yardımcı olduğunu söyleyen Lapointe ve ark.’nın (2006) 

düşüncesini de desteklemekteyiz.  

 

        Hafez (1972) ’in bildirdiği şekilde bu çalışmada da sekretorik hücreler istmusta, 

silyalı hücreler ise fimbriya ve ampullada daha çoktu. NOS ekspresyonlarının 

özellikle istmusta yoğun olması da, NO’nun sekretorik aktivitenin düzenlenmesinde 

de etkili olabileceğini düşündürmüştür.  

 

        Oviduktun istmus bölümü, bazı memeli türünde, spermler için rezerv bölge 

olarak bildirilmiştir (Suarez, 2002). Çalışmamızda,  Lapointe ve ark.’nın (2006) ifade 

ettiği şekilde bu özelleşmiş bölgenin epitel hücrelerinde her üç NOS enziminin de 

eksprese olduğunu gördük. Bu bulgular,  bazı araştırmacıların (Weinberg ve ark., 

1995, Herrero ve Gagnon, 2001), spermin istmus epiteline bağlandığı ve NO 

üretiminin spermin canlılığını korumada önemli olabileceği konusundaki görüşlerini 

desteklemektedir. 
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        Rosselli ve ark. (1998) uterus ve oviduktta NOS aktivitesi ve ekspresyonunun 

steroid hormonların (östrojen/progesteron) oranıyla da ilgili olduğunu bildirmiştir. 

Östrojen seviyesinin düşük olduğu durumlarda bu enzimlerin miktarlarının da 

azaldığını belirlemişlerdir (Rosselli ve ark, 1994). Gawronska ve ark. (2000) 

domuzda, Bryant ve ark. (1995) ratlarda yaptıkları çalışmada, NOS aktivitesinin 

histokimyasal belirteci olan NADPH-diyaforaz aktivitesinde en düşük boyanma 

yoğunluğunu östral dönemde tespit etmişlerdir. Gawronska ve ark. (2000) iNOS 

ekspresyonunu luteal fazda en yüksek bulmuştur. Lapointe ve ark.’na (2006) göre ise 

NO, özellikle periovulatör periyod sırasında oviduktta meydana gelen fizyolojik 

olaylarda önemli rol oynamaktadır. Çalışmamızda eNOS ve iNOS ekspresyonlarının, 

Lapointe ve ark.’nın (2006) bulgularına benzer olarak özellikle östral dönemde daha 

yoğun olduğu görülmüştür. Folliküler aşamada yani  progesteronun minimum (1 

ng/ml’nin altında) olduğu aşamada iNOS ekspresyonunun daha yoğun olması, bazı 

araştırmacılar (Lapointe ve ark., 2006) tarafından öne sürülen periovulatör periyotta 

östrojenin, özellikle iNOS ekspresyonunu artırdığı düşüncesini de desteklemektedir. 

Ayrıca, oviduktun farklı bölgelerinde NO enzimlerinin östral ve luteal dönemlerde 

farklı reaksiyon vermeleri, NO’nun ovidukt fonksiyonlarının düzenlenmesinde rolü 

olduğunu göstermiştir. 

 

        Memeli oviduktunun lümenindeki sıvı, östrus sürecinde en yüksektir ve kan 

serumunun geçişi ile şekillenmiştir. Luminal sıvının artışı, kan damarlarının 

dilatasyonu ile ilişkilidir. NO, bilinen en güçlü damar genişleticidir. Bu yüzden 

ovidukt sıvısının şekillenmesi için periovulatör periyod sırasında NOS ekspresyonu 

artar. Kan ve lenf damarlarının genişlemesi, özellikle istmus mukozasında ödem 

şekillenmesini hızlandırır ve lümen çapını daraltır. Böylece, eNOS tarafından 
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üretilen NO ödem şekillenmesine yardım eder  (Lapointe ve ark., 2006). Hisomoto 

ve ark.’na (2001) göre de östrojenler eNOS aktivitesini arttırmaktadır. Lapointe ve 

ark. (2006) folliküler dönemde en yüksek eNOS ekspresyonunu gözlemiştir. 

Gawronska ve ark. (2000) ise domuz oviduktunda epiteldeki eNOS aktivitesinin 

östrusta en düşük seviyede olduğunu belirtmişlerdir.  Çalışmamızda eNOS, domuzda 

bildirilenin aksine, özellikle östral dönemde daha yoğun olarak eksprese olmuştu.  

 

        Arter endotelinde NO sentez ve salgılama kapasitesinin venlere nazaran daha 

yüksek olduğu bildirilmiştir (Kayaalp, 1990). Çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgular 

da bunu desteklemektedir.  

 

        NO’nun ovidukt düz kas kontraksiyonlarının regülasyonunda rol aldığını ifade 

eden araştırmalar (Ekerhovd ve ark., 1999, Martinez ve ark., 2000) bulunmaktadır. 

Bu araştırmalara göre NO, memeli oviduktunda gevşetici ajan rolündedir ve NO’nun 

inhibisyonu tubal motiliteyi arttırarak ovumun transportunu hızlandırmaktadır. Bazı 

araştırmacılara (Rosselli ve ark., 1994,  Martinez ve ark., 1998, 2000) göre de ovum 

ovidukttan ayrılmadan önce, NOS aktivitesi ve ekspresyonu azalmakta ve böylece 

endotelin-1 veya PGF2α gibi kontraktil moleküllerin etkimesine izin vererek ovidukt 

motilitesini artırmaktadır.  Bu hipotez,  Chatterjee ve ark. (1996) tarafından 

desteklenmiştir.  Chatterjee ve ark. (1996) ovidukt epiteli ve düz kas hücrelerinde 

eNOS işaretlenme yoğunluğunu folliküler aşamada (proöstrus ve östrus)  maksimum 

düzeyde belirlemişlerdir. Araştırmacılara göre proöstrus ve östrustaki eNOS 

tarafından salınan NO, oviduktun gevşemesini sağlayarak serbest kalan ovumun 

yakalanmasını ve fertilizasyonunu kolaylaştırmaktadır. eNOS için minimum 

işaretlenme yoğunluğunu ise metöstrus ve diöstrusta bildirmişlerdir. Araştırmacılar, 
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oviduktta NO üretiminin azaldığını gösteren bu durumun, fertilize olmuş oositlerin 

uterusa aktif taşınmasını kolaylaştırdığını iddia etmişlerdir.  Rosselli ve ark. (1994) 

da bu görüşü desteklemişler; NO’nun inek ovidukt kontraksiyonlarının azalması ile 

ilgili olabileceğini bildirmişlerdir. Ekerhovd ve ark. da (1997)  NO’nun insan 

oviduktunda gevşetici ajan olarak rol oynadığını bildirmiştir. Çalışmamızda luteal 

dönemde daha zayıf olarak gördüğümüz eNOS ve iNOS ekspresyonu bu düşünceyi 

desteklemektedir. Siemieniuch ve ark.’na (2009) göre ise NO, direkt olarak kas 

gevşemesine neden olmaz. Ya kas tonusunun modülatörü olarak etki yapar, ya da 

çeşitli faktörlerin kontraktil etkisini ortadan kaldırır. Ulbrich ve ark.’na (2006) göre 

istmusta östrusta iNOS’un azalması sirküler düz kas aktivitesi tarafından ovidukt 

motilitesinin artmasına sebep olur. Çalışmamızda ise iNOS istmus kaslarında, 

özellikle östral dönemde oldukça yüksek oranda eksprese olmuştur.  

 

         Sonuç olarak, bu çalışmada inek oviduktunun her üç NOS enziminin 

aktivitesine sahip olduğu ve bu enzimlerin ovidukt fonksiyonlarında spesifik roller 

üstlendiği görülmüştür. Özellikle iNOS ve eNOS’un folliküler aşamadaki etkinliği 

farkedilmiştir. NOS enzimlerinin yerleşim yerlerine ait bulgular NO’nun ovidukt düz 

kas dokusunda gevşetici etkisi olabileceğini düşündürmüştür. Özellikle silyalı 

hücrelerde gözlenen iNOS ve nNOS immun reaktivitesi, inek oviduktunda siliyar 

faaliyetlerin düzenlenmesinde NO’nun etkili olduğunu göstermektedir. 

         

 

 

 

          



 37

       VI. KAYNAKLAR 

 1. Aktan F (2004): iNOS mediated nitric oxide production and its regulation. Life 

Sci, 75, 639-653. 

2. Atalık KE, Doğan N  (1997:) Nitrik oksit ve fizyolojik etkileri. Genel Tıp Derg, 

7, 167-169. 

3. Alderton WK, Cooper CE, Knowles RG (2001): Nitric oxide synthases: 

structure, function and inhibition. Biochem J, 357, 593-615. 

4. Änggärd E (1994): Nitric oxide: mediator, murderer, and medicine. Lancet, 343, 

1199-1206. 

5. Bennett WA, Watts TL, Blair WD, Waldhalm SJ, Fuguay JW (1988): Patterns 

of oviductal motility in the cow during the oestrous cycle. J Reprod Fertil, 83, 537-

543. 

6. Bryant CE, Tomlinson A, Mitchell JA, Thiemermann C, Willoughby DA 

(1995): Nitric oxide synthase in the rat fallopian tube is regulated during the oestrous 

cycle. J Endocrinol, 146, 149-157.  

7. Chatterjee S, Gangula PRR, Dong YL, Yallampalli C (1996): 

Immunocytochemical localization of nitric oxide synthase III in reproductive organs 

of female rats during the oestrous cycle. Histochemical Journal, 28, 715-723. 

8. Chen H, Jiang W, Tzeng C (2001): Nitric oxide as a regulator in preimplantation 

embryo development and apoptosis. Fertility and Sterility, 75, 1163-1171. 

9. Dixit VD, Parvizi N (2001): Nitric oxide and the control of reproduction. Anim 

Reprod Sci, 65, 1-16. 

10. Ekerhovd E, Brannström M, Alexandersson M, Norström A (1997): 

Evidence for nitric oxide mediation of contractile activity in isolated strips of the 

human Fallopian tube. Hum Reprod, 12, 301-305. 



 38

11. Ekerhovd E, Brannstrom M, Weijdegard B, Norstrom A (1999): Localization 

of nitric oxide synthase and effects of nitric oxide donors on the human Fallopian 

tube. Mol Hum Reprod, 5, 1040-1047. 

12. Ekerhovd E, Norstrom A (2004): Involvement of a nitric oxide-cyclic 

guanosine monophosphate pathway in control of fallopian tube contractility. Gynecol 

Endocrinol, 19, 239-246. 

13. Garcia-Pascual  A, Labadia A, Triguero D, Costa G  (1996): Local regulation 

of oviductal blood flow. Gen Pharmacol, 27, 1303-1310. 

14. Gawronska B, Bodek G, Ziecik AJ (2000): Distribution of NADPH-diaphorase 

and nitric oxide synthase (NOS) in different regions of porcine oviduct during the 

estrous cycle. The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 48, 867-875. 

15. Hafez ESE (1972): Scanning electron microscopy of female reproductive tract. J 

Reprod Med, 9, 119-123. 

16. Herrero MB, Gagnon C (2001): Nitric oxide: a novel mediator of sperm 

function. J Androl, 22, 349-356. 

17. Hisomoto K, Ohmichi M, Kurachi H (2001): Estrogen induces the akt-

dependent activation of endothelial nitric oxide synthase in vascular endothelial cells. 

J Biol Chem, 276, 3459-3467. 

18. Ignarro LJ,  Buga GM, Wei LH, Bauer PM, Wu G, del Soldato P (2001): 

Role of the arginine-nitric oxide pathway in the regulation of vascular smooth 

muscle cell proliferation. PNAS,  98, 4202-4208. 

19. International Atomic Energy Agency: Laboratory Training Manual on 

Radioimmunoassay in Animal Reproduction. Technical Report Series. Vienna: 233. 

20. Jablonka-Shariff A, Basuray R, Olson LM (1999): Inhibitors of nitric oxide 

synthase influence oocyte maturation in rats . J Soc Gynecol Investig,  6, 95-101. 



 39

21. Kayaalp SO (1990): Rasyonel tedavi yönünden tıbbi farmakoloji. Cilt 3 Ankara, 

Feryal matbaası. 

22. Knowles RG, Moncada S (1994): Nitric oxide synthases in mammals Biochem 

J, 298, 249-258. 

23. Lapointe J, Roy M, St-Pierre I, Kimmins S, Gauvreau D, Maclaren LA, 

Bilodeau J (2006): Hormonal and spatial regulation of nitric oxide synthases (NOS) 

(neuronal NOS, inducible NOS, and endothelial NOS) in the oviducts. 

Endocrinology, 147, 5600-5610. 

24. Manser RC, Leese HJ, Houghton FD (2004): Effect of inhibiting nitric oxide 

production on mouse preimplantation embryo development and metabolism. Biol 

Reprod, 71, 528-533. 

25. Martinez SP, Franchi AM, Suburo A, Herrero MB, Goin JC, Oshima H, 

Gimeno MF (1997): Several isoforms of nitric oxide synthase are present in the rat 

oviduct. Biocell, 21, 215-223. 

26. Martinez SP, Viggiano M, Franchi AM, Herrero MB, Ortiz ME, Gimeno 

MF, Villalon M (2000): Effect of nitric oxide synthase inhibitors on ovum transport 

and oviductal smooth muscle activity in the rat oviduct. J Reprod Fertil, 118, 111-

117. 

27. Moncada S, Higgs A,  Furchgott R (1997): International Union of 

Pharmacology nomenclature in nitric oxide research. Pharmacological Reviews, 49, 

137-142. 

28. Norman JE, Cameron IT (1996): Nitric oxide in the human uterus. Rev Reprod, 

1, 61-68. 

29. Rosenberger G (1979): Clinical examination of cattle. Paul Parey, p. 329, 

Berlin. 



 40

30. Rosselli M, Imthurm B, Macas E, Keller PJ, Dubey RK (1994): Endogenous 

nitric oxide modulates endothelin-1 induced contraction of bovine oviduct. Biochem 

Biophys Res Comm, 201, 143-148. 

31. Rosselli M, Dubey RK, Rosselli MA, Macas E, Fink D, Lauper U, Keller PJ, 

Imthur B (1996): Identification of nitric oxide synthase in human and bovine 

oviduct. Molecular Human Reproduction, 2, 607-612. 

32. Rosselli M, Keller PJ, Dubey RK (1998): Role of nitric oxide in the biology, 

physiology and patophysiology of reproduction. Hum Reprod Update, 4, 3-24. 

33. Sayegh R, Mastroianni LJR (1991): Recent advances in our understanding of 

tubal function. Ann N Y Acad Sci, 626, 266-275. 

34. Sessa WC (1994): The nitric oxide synthase family of proteins. J Vasc Res, 31, 

131-143. 

35. Siemieniuch MJ, Woclawek-Potocka I, Deptula K, Okuda K,  Skarzynski DJ 

(2009): Effects of tumor necrosis factor-  and nitric oxide on prostaglandins 

secretion by the bovine oviduct differ in the isthmus and ampulla and depend on the 

phase of the estrous cycle. Exp Biol Med, 234, 1056-1066. 

36. Suarez SS (2002): Formation of a reservoir of sperm in the oviduct. Reprod 

Domest Anim, 37, 140-143. 

37. Suburo AM, Chaud M, Franchi A, Polak JM, Gimeno MAF (1995): 

Distribution of neuronal and non-neuronal NADPH diaphorases and nitric oxide 

synthases in rat uterine horns under different hormonal conditions. Biol Reprod, 52, 

631-637.  

38. Uher J, Rypácek F, Presl J (1990): Transport of novel ovum surrogates in the 

human fallopian tube: a clinical study. Fertil Steril, 54, 278-282. 



 41

39. Ulbrich SE, Rehfeld S, Bauersachs S, Wolf E, Rottmayer R, Hiendleder S, 

Vermehren M, Sinowatz F, Meyer HHD, Einspanier R (2006): Region–specific 

expression in nitric oxide synthases in the bovine oviduct during the oestrous cycle 

and in vitro. Journal of Endocrinology, 188, 205-213. 

40.Weinberg JB, Doty E, Bonaventura J, Haney AF (1995): Nitric oxide 

inhibition of human sperm motility. Fertil Steril,  64, 408-413. 

41. Wu TP, Huang BM, Tsai HC, Lui MC, Liu MY (2004): Effects of nitric oxide 

on human spermatozoa activity, fertilization and mouse embriyonic development. 

Arch Androl, 50, 173-179. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42

VII. EKLER 

a) Mali Bilanço ve Açıklamaları 

             Proje Bütçesi: 19.100 TL 

             Makine-donanım: 1 adet mikrodalga fırın ………………190 TL 

             Sarf malzemesi:    43 kalem sarf malzeme ……………… 18.790 TL 
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b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair 
Açıklamalar  

 

      Makine ve teçhizat olarak “mikrodalga fırın” alınmıştır. A.Ü Veteriner Fakültesi 

Histoloji-Embriyoloji laboratuvarında diğer immunohistokimyasal çalışmalarda 

kullanılması amaçlanmaktadır.  
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