
ÖZ 

 

Kuluçkadan Çıkıştan Sonra Farklı Yaş Gruplarındaki Civcivlerin 

Barsak Mukozası Üzerinde Histolojik Çalışmalar 
 

Bu çalışmada, yumurtadan çıkıştan sonra farklı yaş gruplarındaki civcivlerin 

ince barsaklarında (duodenum, jejunum ve ileum) villus boyları, villus çapları, birim 

uzunluktaki kadeh hücresi sayıları ve kriptlerde mitotik hücre sayısı belirlenerek 

barsak mukozasının gelişiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada, farklı 

yaş gruplarındaki civcivlerin ince barsaklarında, villus boylarının 0. gün ile 6. hafta 

arasında genel olarak arttığı, 8. haftada ise her üç barsak bölümünde de villus 

boylarının kısaldığı görüldü. Villus çaplarında ise, yaşa bağlı olarak duodenum ve 

jejenumda genel olarak bir artış olmasına rağmen,  ileumda, 3. haftaya kadar artan 

villus çapının daha sonraki haftalarda düştüğü dikkati çekti. Birim uzunlukta kadeh 

hücresi sayısı karşılaştırıldığında, bazı yaş grupları arasında dalgalanmalar olmasına 

rağmen, yaşın artışıyla birlikte kadeh hücresi sayısının genel olarak arttığı görüldü. 

İnce barsaklarda bulunan kriptlerdeki mitotik hücre sayısının 0. gün’den 3. haftaya 

kadar dereceli olarak düştüğü ve 3. haftada ani bir artış gösterdiği, daha sonraki 

haftalarda ise yine dereceli olarak azaldığı dikkati çekti. 
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ABSTRACT 

Histological studies on intestinal villi of several age chicken at post 

hatching period 

 

In this study, determination of the height and width of villi, the goblet cell 

count per unit length of villi and mitotic cell count in crypts of the duodenum, 

jejunum and ileum on several age chicken at post hatching period was aimed. The 

height of villi in all small intestine were generally increased from 0 day to 6 weeks 

old chicken. Whereas the villus height were shortened on 8 weeks old chicken. The 

width of villi were increased generally in duodenum and jejunum. The width of villi 

in ileum were increased untill 3th weeks but villus width were decreased the 

following ages. The goblet cell count in all small intestine were generally increased 

with age. The mitotic cell count were decreased gradually from 0 day to 3th weeks 

and increased suddenly on 3th weeks and than decreased gradually following ages. 
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1. GİRİŞ

 

1.1. Barsakların Embriyonal Kökeni ve Gelişimi 

 

      İlk barsak kanalı, ductus vitellinus ile vitellüs kesesine bağlıdır. Barsak 

göbeği denen bu bölgeden öne doğru uzayan kısma ön barsak, arkaya doğru uzayana 

da arka barsak adı verilir. Barsak kanalının iç yüzü endodermden gelişmiş olup 

bunun dış kısmında splanchnic mezoderme ait bağ doku ve düz kaslar yer alır. En 

dışta da coelom epitelinden oluşan bir seroza katmanı barsağı sarar. Ön ve arka 

barsak bölümlerinden; yutak, yemek borusu, mide, ince ve kalın barsaklar, karaciğer, 

pankreas ve cloaca meydana gelir (Hassa ve Aştı, 2003).  

 Kanatlılarda kuluçkadan çıkıştan sonra ilk 2-3 hafta gelişim hızlıdır.  Bu 

dönemde canlının besin ile alınan enerjisinin çoğu sindirim sisteminin gelişimi için 

kullanılır (Lilja, 1983). Kanatlılarda kuluçkadan çıkıştan sonra ince barsak, kuvvetli 

bir şekilde morfolojik ve görevsel değişimlere uğrar (Cook and Bird, 1973; Uni et 

al., 1996; Sklan, 2001). Barsakların bu gelişimini; beslenme, sağlık koşulları ve stres 

gibi birçok faktör etkiler (Noy and Sklan, 1998; Geyra et al., 2001). Kuluçkadan 

çıkışta verilen yemlere adaptasyonla birlikte, sindirim kanalında önemli bir gelişme 

olduğu görülür. Vücut ağırlığına paralel olarak, pankreas ve ince barsakda gözlenen 

büyüme 5. ve 10. günler arasında maksimum düzeye ulaşır. İnce barsaklardaki 

gelişmeye paralel olarak mukozal aktivite ve buna bağlı olarak da sindirim 

enzimlerinin aktivitesi artmaktadır. Hızla artan sükroz-maltoz enzimi salgısıyla, 

disakkaritler daha yüksek oranda yıkımlanmaktadır. Villus gelişimi, ince barsak 

bölümlerinde eş zamanlarda oluşmaz. Duodenumda villus gelişimi 7 günde 

tamamlanırken, jejunum ile ileumda 14 gün sonrasında gözlenir (Nir ve Şenköylü, 

2000).  

   

 

  



 

1.2.  Civciv Barsağının Histolojik Yapısı 

 

Kanatlı barsağının ilk bölümü olan duodenumun yanında pankreas uzanır. 

Jejunum anteriyör olarak, ileum ise posteriyör olarak yer alır ve geçiş yerlerinde 

kesin bir sınır yoktur. Memelilerde olduğu gibi kanatlılarda da barsak mukozası, 

bulunduğu yere göre sayı, şekil ve uzunlukları değişen, parmak şeklinde villus 

intestinalis’lere sahiptir. Kanatlılarda ince barsağın epitel katı memelilerde olduğu 

gibidir, ancak villuslar daha uzun ve daha çok sayıdadır. Lamina propriyayı dolduran 

Lieberkühn kriptleri; kısa, basit tubulerdir ve villusların arasına açılırlar. Lamina 

propriyanın kalan kısmını kan ve lenf damarları, sinirler, kas iplikleri ve diffuz lenf 

follikülleri doldurur. Lamina muskularis, ince barsaklarda iyi gelişmemiştir, kalın 

barsaklarda ise biraz daha kalındır. Lamina muskularis sekum hariç longitudinal 

seyirli olup, sekumda ise içte sirküler, dışta longitudinal olarak uzanan iki katman 

halindedir. Submukoza, ince barsaklarda oldukça zayıf gelişmiş veya hiç yoktur. 

Submukoza sinir pleksuslarının ve büyük kan damarlarının bulunduğu yerlerde 

kalınlaşır. Tunika muskularis içte daha kalın olan internal ve eksternal kas katmanı 

halinde yer alır. Kanatlı barsağında, dışta yassı bir epitel ve altında da elastik iplik 

içeren, ince gevşek bağ dokusundan oluşan seroza katı vardır (Hodges, 1974).  

 Duodenumun villus ve kriptlerinin epiteli, üç tipden oluşan tek katlı prizmatik 

hücrelerle örtülüdür. Bunlar; temel epitel hücreleri, kadeh hücreleri ve 

enterokromaffin hücrelerdir. Bu hücreler kriptlerin bazalinde mitoz bölünmeyle 

çoğalırlar. Kriptlerin bazalinde ve az sayıda bulunan enterokromaffin hücreler, 

piramit şekillidir ve bez lümenine ulaşamazlar. Bu hücreler gümüş boyaları ile 

boyanan güçlü eozinofilik granüllere sahiptir. Enterokromaffin hücreler 5-hidroksi 

triptamin içerirler; argirofil, argentafil ve kromaffin tipleri vardır. Fakat yapısal 

olarak iki tip belirlenmiştir. Bunlardan bir tanesi proventrikülüs ve muskuler midede, 

ender olarak da barsaklarda görülen argirofillerdir. Diğeri de barsaklarda görülen 

argentaffinlerdir. İnce barsakların lamina propriyasında yaşla birlikte artan lenf 

follikülleri vardır ve bu bölgede epitele lenfosit infiltrasyonu yoğundur (Hodges, 

1974).  

  



 İnce barsakların sonuna doğru gidildikçe tunika mukozanın derinliğinde bir 

azalma görülür. Villuslar gittikçe kısalır ve genişlerler. Lieberkühn kriptleri’nin 

derinliği azalır. Kadeh hücrelerinin sayısı artarken enterokromaffin hücreler azalır 

(Hodges, 1974). 

 

1.3. Civciv Barsağının Histofizyolojisi 
 

 Bakteriler, barsak mukozasının fonksiyonları ve yapısı üzerinde oldukça 

etkindir. Floranın çeşitliliği immun sistemin gelişimini, IgA salgısını, MHC (major 

histocompatibility complex) molekülü ve intraepitelyal lökositler gibi yapıların 

gelişimini etkiler (Umesaki and Hiromi, 2000). Barsaklarda 100’ün üzerinde bakteri 

türü bulunur (Devis and Savage, 1974; Koopman et al., 1989). İntestinal kanalın 

bakteriyel kolonizasyonu,  kanatlılarda yumurtadan çıkışından kısa bir süre sonra 

oluşmaktadır. Civcivin kuluçkadan çıkışından sonraki birkaç saat içinde laktik asit 

üreten bakteriler ağız yoluyla alınır ve sindirim kanalını istila ederek, mukoza epitel 

hücrelerinin yüzeyine kolonize olurlar. Sindirim kanalındaki mikroorganizma sayısı 

daha birinci gün dolmadan en yüksek seviyeye ulaşır. Bu esnada, sadece laktik asit 

üreten bakteriler değil; E. coli başta olmak üzere birçok patojen mikroorganizma 

sindirim mukozasında kolonize olmaya çalışır (Burkett et al., 1977). Barsaklardaki 

bu kolonizasyon, laktik asit bakterileri, Enterobacteria ve Streptococci gibi 

mikroorganizmalar tarafından oluşturulur (Cheeke, 1991; Jin et al., 2000). 

Kanatlılarda laktik asit bakterileri genellikle kursakta  epitel hücrelerinin üzerinde 

dominant halde bulunurlar. Burada nişasta partikülleri üzerine yapışarak organik 

asitlerin üretilmesini sağlar ve pH’sı 4.5 ya da daha aşağı düzeylere düşürerek 

yemlerin sindirimini kolaylaştırır. Kursakta oluşan mikroflora aynı zamanda barsak 

mikroflorasını da oluşturmaktadır (Alp ve Kahraman, 1993). 

Barsak villusları üzerindeki epitelde kolonize olan barsak florası, patojen 

bakteriler tarafından barsağın invazyonunu engelleyen bir bariyer oluştururlar. Ayrıca 

germ-free ve konvensiyonel olarak yetiştirilen civcivler karşılaştırıldığında; 

konvensiyonel civcivlerde, intestinal mukozada barsak mikroflorasının mitotik 

aktiviteye ve barsakların kalınlıklarının artmasına katkıda bulunduğu, germ-free 

civcivlerde ise villus yüksekliği, kript derinliği ve mitotik indeksin düşük olduğu 

bildirilmiştir (Cheeke, 1991; Jin et al., 2000). Gastrointestinal kanalın yapısı 

  



mikroorganizmaların lokalizasyonunu ve kompozisyonunu belirlemektedir. 

Gastrointestinal kanalın özellikle bazı bölümleri (sekum ve kolon) 

mikroorganizmaların besinleri türlere göre değişen oranlarda fermente etmesine 

olanak sağlar (Wolin, 1981; Allison, 1993). Kalıcı floranın oluştuğu 14 günlük 

civcivlerde duedonum ve ileumda anaerobik ve aerobik bakteri sayısının eşit olduğu, 

sekumda ise anaerob bakterilerin, aerobik bakterilerden daha fazla olduğu 

saptanmıştır (Salanitro et al., 1978).  

 Gastrointestinal ekosistemi oluşturan mikroorganizmaların tipleri ve 

konsantrasyonları birçok faktör tarafından belirlenmektedir. Bu organizasyon konak 

organizmanın çevresi ve fonksiyonları yanında, mikroorganizmaların kendi 

aralarındaki sinerjiden de önemli ölçüde etkilenir. Örneğin; yemin kimyasal bileşimi, 

miktarı, beslenme şekli, bakterilerin kolonize olduğu bölge, immunolojik 

etkileşimler, intestinal geçiş zamanı, barsak pH’sı, peristaltik hareketler, bireyin yaşı, 

barsak içeriğinde redoks potensiyeli ve bakteriyel metabolitler bu faktörler arasında 

sayılabilir (Simon and Grobach, 1984; Savage, 1986; Fooks et al., 1999). 

Sağlıklı hayvanlar, onların büyümesinde önemli rolü olan dengeli bir mikrobiyal 

populasyona sahiptirler (Masuda, 1981; Klaver and Van Der Meer, 1993). İntestinal 

bakteriler barsak içeriğindeki besinleri metabolize eder, kısa zincirli yağ asitlerini ve 

laktik asiti üretir, bazı vitaminleri sentezler (Yeo and Kim, 1997); safra tuzlarını da 

metabolize ederler (Eyssen and Van Eldere, 1984).  

Kanatlı hayvanlarda ter bezleri bulunmadığı için bu hayvanlar sıcak havalara 

uyumlarını, sık nefes alma, radyasyon, konveksiyon, kondüksiyon ile sağlarlar (De 

Andrade et al., 1977; Vohra et al., 1979). Bu nedenle çevre sıcaklığının artması tavuk 

çiftliklerinde ekonomik kayıplara yol açmaktadır (Shanaway, 1984). Stres 

durumunda hayvanların barsak mikroflorası değişir; anaerob mikroorganizma sayısı 

azalırken, koliform bakterilerin sayısı artar (Fox, 1988). Kanatlı hayvanlarda bu 

sıcaklık stresinin azaltılması için, temiz ve serin içme suyu sağlanmalı, kümeste 

hayvan sayısı azaltılmalı ve günün serin saatlerinde yemleme yapılmalıdır. Ayrıca 

sıcak stresini azaltmak için, yeme bazı katkı maddeleri eklenir. Bu maddeler; Vit C, 

Vit E, selenyum, antibiyotikler (zinc bacitracin, oxytetracycline gibi) ve 

probiyotiklerdir (bakteri, maya, mantar) (Leeson, 1986; Manner and Wang, 1991; 

Zülkifli et al., 2000). 

 Sandıkcı ve ark., (2004) tarafından yapılan bir çalışmada, sıcak stresine 

maruz kalan bıldırcınların duodenum, jejunum ve ileumda villus uzunluklarının 

  



kısaldığı, villuslarda birim uzunlukta yer alan kadeh hücresi sayısının azaldığı, villus 

çaplarının kontrol grubuna göre değişmediği bildirilmiştir. Ayrıca barsaklar üzerine 

yapılan başka bir çalışmada da (Fox, 1989), sıcak stresine maruz kalan hayvanlarda 

kortikosteroid hormon seviyesinin arttığı, musin sekresyonunun düştüğü 

bildirilirken; musinin anaerobik bakteriler için besin kaynağı olması nedeniyle bu 

bakterilerin sayısının azalmasının koliform bakteri artışına sebep olduğuna dikkat 

çekilmiştir. 

Antibiyotikler; bakterilerin çoğalmasını inhibe eden, mantarların doğal 

metabolitleridir. Penisilin ve Vit B12 gibi fermentasyon ürünleri, evcil hayvanların 

beslenmesinde kullanılmaktadır. Antibiyotiklerin büyüme üzerine olumlu etkilerinin 

mekanizması; büyümeyi baskılayan toksinlerin mikrobiyal üretimini ve barsaklarda 

önemli besin maddelerinin mikroorganizmalar tarafından parçalanmasını azaltmak, 

vitaminler ve diğer büyüme faktörlerinin sentezini artırmak şeklinde olabileceği 

bildirilmiştir. Bu amaçla Bacitracin, Oxytetracyclin ve Penicilin gibi antibiyotikler 

verimi artırmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır (Cheeke, 1991). Bununla 

birlikte yemlere sürekli antibiyotiklerin katılması bazı problemlere sebep olur. 

Örneğin ilaca dirençli bakterilerin gelişimini sağlar (Sorum and Sunde, 2001), 

normal mikrofloranın dengesini bozar (Andremont, 2000).  

 Probiyotikler, verildikleri hayvanların barsaklarında patojenik bakterilere 

karşı antogonistik etki göstererek gastrointestinal sisteminin mikrobiyal dengesini 

iyileştirici etkiye sahip canlı mikrobiyal yem katkı maddeleridir. Bu probiyotik 

ürünlerinin çoğu Lactobacillus acidophilus, Streptococcus faecium, Bacillus suptilus   

ve mayaları içermektedir. Bunlar patojenlerin çoğalmasını inhibe etmek, sindirim 

enzimleri sağlamak gibi konakçı hayvanda istenen etkileri yapma yeteneğinde 

olmalıdır (Cheeke, 1991). Bu işlevler; barsak mikroflorasında değişim, antibiyotik 

üretimi, laktik asit sentezi ile barsak pH’sının azaltılması, barsak mukozasına  

adezyon veya kolonizasyon  ve barsaklarda toksik amin sentezinin önlenmesi 

şeklinde gerçekleştirilmektedir (Cheeke, 1991; Jin et al., 2000). Probiyotik canlı 

mikrobiyal besin ilavesi olup antibiyotiklere karşı bir alternatif olarak 

kullanılmaktadır (Sissons, 1989; Tournut, 1989).  

Probiyotikli yemlerle beslenen kanatlılarda büyüme performansı ve beslenme 

verimliliğinin arttığı (Santoso et al., 1995; Cavazzoni et al., 1998) ve aflatoksikozisin 

şiddetinin azaldığı rapor edilmiştir. Bununla birlikte, verimin artırılması amacıyla 

farklı rasyonlarla beslenen kanatlı ve memeli hayvanlarda barsak villuslarının boyu, 

  



çapı (Iji et al., 2001; Klasing et al., 2002; Mathlouthi et al., 2002; Van Dijk et al. 

2002) ve birim alanda bulunan kadeh hücresi sayısında (Breves et al., 2001; Baum et 

al., 2002) değişmelerin görüldüğü ortaya konmuştur. Ayrıca probiyotik ve antibiyotik 

yem katkılarından sonra, villus morfolojisinde ve kadeh hücresi yoğunluğunda 

değişmelerin olduğu bildirilmiştir (Tarchai and Yamauchi,  1985; Buts et al., 1986; 

Goodling, 1987; Bradley et al., 1994; Ichikawa et al., 1999; Shamato and Yamauchi,  

2000; Samanya and Yamauchi, 2002). 

Vücutta aminoasitlerin parçalanmasıyla açığa çıkan amonyak memeli 

karaciğerinde üreye, civciv karaciğerinde ürik asite çevrilir. Bu ürünlerin önemli bir 

miktarı gastrointestinal sisteme verilir ve burada mikrobiyal üreaz ile amonyağa 

hidrolize edilir (Wrong, 1981). Amonyak hayvanlar için toksik olan mikrobiyal 

ürünlerden biridir (Visek, 1978) ve intestinal mukozanın yüzey hücrelerinde önemli 

hasara sebep olduğu,  villus histolojisi için toksik olduğu, mukus ve DNA sentezini 

(Lin and Visek, 1991) ve hücre proliferasyonunu (Rabkin et al., 1993) azalttığı 

bildirilmiştir. Yemlere Bacillus suptilis natto katkısından sonra kanda amonyak 

seviyesinin baskılandığı ve barsak epitel hücrelerinde mitozun aktive olduğu 

bildirilmiştir (Samanya and Yamauchi, 2002). Hücre mitozunun aktive edilmesi ile 

villus uzunluklarının indüklendiğine ve bununla birlikte amonyak konsantrasyonu 

azaldığı için de mukozal hasarın oluşmadığına dikkat çekilmiştir (Samanya and 

Yamauchi, 2002). Lactobacillus reuteri katkısı ile civciv ve hindilerde ileum 

villuslarının uzadığı bildirilmiştir (Dunham et al., 1993).  

Sıcak stresine karşı antibiyotik ve probiyotik uygulamalarında (Sandıkcı ve 

ark., 2004) ise; antibiyotik uygulanan gruplarda duodenum ve jejunum villuslarında, 

antibiyotik ile maya kombinasyonu uygulanan gruplarda jejunum ve ileum 

villuslarında kadeh hücresi sayısının bazal diyetle beslenenlere göre arttığı tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte bu yem katkılarının villus yüksekliği ve çapında genelde 

bir değişikliğe sebep olmadığını bildirmişlerdir. 

 Yapılan literatür taramalarında, civcivlerin ince barsak histolojisinde villus 

yükseklikleri ile ilgili sınırlı sayıda (Iji et al., 2001; Smits et al., 1999) kaynağa 

rastlanırken, villus çapı, villuslardaki kadeh hücresi sayısı ve kriptlerdeki mitotik 

hücre sayısına ait referans değerlerinin verildiği bir araştırmaya rastlanamamıştır. 

Sunulan çalışma ile civcivlerde barsak villuslarının kuluçkadan çıkıştan erişkin 

döneme kadarki gelişimi incelenerek histolojik bir demonstrasyon çalışması 

  



gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler civcivlerde yapılacak olan, sindirim 

sisteminin etkilendiği çalışmalarda referans değer oluşturacaktır.  

 Bu çalışmada, yumurtadan çıkıştan sonra farklı yaş gruplarındaki civcivlerin 

ince barsaklarında (duodenum, jejunum ve ileum) villus boyları, villus çapları, 

kriptlerde mitotik hücre yoğunluğu ve birim alanda bulunan kadeh hücresi sayıları 

belirlenerek, kuluçkadan çıkıştan sonra barsak mukozasının değişiminin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. MATERYAL ve METOD 

 

2.1. Hayvanların Bakım ve Beslenmesi 

 

Bu çalışmada Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü’nün Tavuk Ünitesi’nden elde 

edilen 70 adet broyler civciv materyal olarak kullanıldı. Araştırma, Adnan Menderes 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kanatlı Ünitesi’nde yürütüldü. Yer kafeslerinde 

barındırılan civcivlerde altlık olarak odun talaşı kullanıldı. Çalışma süresince ortam 

24 saat sürekli olarak aydınlatıldı. Ortamın ısıtılması elektrikli ısıtıcılarla sağlandı. 

İlk hafta ortam sıcaklığının 24±2°C, civciv düzeyindeki sıcaklığın 33±2°C olması 

sağlandı. Daha sonraki haftalarda civciv düzeyindeki sıcaklık azaltılarak 23±2 °C’ye 

kadar düşürüldü. Araştırmada, ilk 10 gün plastik suluk ve yemin dökülmesini en aza 

indiren tel ızgaralı yer tipi metal civciv yemlikleri, araştırmanın geri kalan süresi 

içinde ise, asma plastik yemlikler kullanıldı. Yemlikler ve suluklar hayvanların 

büyümesine paralel olarak yükseltildi. Ad libitum su ve yem ile beslenen civcivlere 

0.-19. günler arasında etlik civciv yemi, 19.-56. günler arasında ise etlik piliç yemi 

verildi. Etlik civciv ve etlik piliç yeminin bileşimi ve bu bileşimi sağlamak için 

kullanılan maddeler, Çizelge 1 ve 2’de gösterilmektedir. 

 

2.2. Doku Örneklerinin Alınması ve Hazırlanması 

  

Araştırmada civcivler 0, 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 haftalık olduklarında her yaş 

grubundaki 10 hayvandan materyal alındı. Bir gece öncesinden aç bırakılan her yaş 

grubundaki 10 hayvan tek tek tartılarak canlı ağırlıkları belirlendi. Daha sonra 

dekapitasyon yoluyla öldürülerek ince barsaklar çıkarıldı ve ince barsak uzunlukları 

bir masaya sabitlenmiş metre yardımıyla belirlendi. 

  



 Farklı yaş gruplarındaki her bir hayvanın ince barsağının kısımları olan 

duodenum, jejunum ve ileumdan doku örnekleri alınarak serum fizyolojik yardımıyla 

barsak içerikleri uzaklaştırıldı ve %10’luk tamponlu nötr formalinde (NBF) 24 saat 

süreyle tespit edildi. Süre sonunda doku örneklerinden tespit solusyonunun 

uzaklaştırılması amacıyla dokular 24 saat süreyle akarsuda yıkandı. Daha sonra doku 

örneklerinden suyun uzaklaştırılması amacıyla dereceli alkol serilerinden (%70, 

%80, %96, %100) geçirilerek dehidre edilen dokular, ksilen ile şeffaflandırılarak,  

parafinle bloklandı.  

 Hazırlanan bloklardan, parafin mikrotomunda 100 µm arayla 5 µm 

kalınlığında seri olarak transversal kesit alındı. Bu seri kesitler kadeh hücrelerinin 

demonstrasyonu için Periodic Acid Schiff (PAS) reaksiyonu ile boyandı (Cook, 

1990). Ayrıca her bloktan alınan ikişer kesit de genel histolojik inceleme için, 

Mallory tarafından modifiye edilen Crosman’ın Üçlü Boyama Yöntemi ve 

Hematoksilen Eozin (HXE) (Culling et al., 1985) metodlarıyla boyandı. 

 

2.3. Villus Boyu ve Çapının Ölçümü ile Kadeh Hücresi ve  

           Mitotik Hücre Sayısının Belirlenmesi 

 

 PAS yöntemi uygulanan her bir hayvana ait duodenum, jejunum ve ileumdan 

seri olarak alınan altışar kesitin her birinde rastgele seçilen beş villusda; villus boyu, 

villus çapı ve kadeh hücresi sayısı, görüntü analiz sistemi (Leica Q Win Standart) 

kullanılarak belirlendi. Villus yüksekliği, villusun uç kısmından villus-kript birleşim 

yerine kadar ölçülerek (Uni et al., 2001); villus çapı, villusun orta bölgesinden 

ölçülerek (Uni et al., 2001); kadeh hücresi sayısı ise villusun orta bölgesinden 

belirlenen 100 µm’lik birim uzunlukta sayılarak (Smits et al., 1999) gerçekleştirildi. 

Ayrıca, her bir hayvanın duodenum, jejunum ve ileumuna ait kesitlerinden rastgele 

seçilen, transversal kesilmiş on adet kriptteki  toplam mitotik hücre sayısı belirlendi 

(Mekbungwan et al., 2004). İncelenen kesitlerin gerekli görülen bölgelerinden Leica 

DC - 200 kamera ile fotoğraflar çekildi. 

 

  



2.4. İstatistiksel Analiz 

 

 Yaş grupları arasında villus boyu, villus çapı, birim uzunluktaki kadeh hücresi 

sayısı ve kriptlerdeki mitotik hücre sayısında herhangi bir farklılığın olup olmadığını 

belirlemek için ANOVA testi yapıldı. Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığı ise 

Dunchan testi ile belirlendi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Çizelge 1. Etlik civciv yemi bileşimi 

 

Temel Besin Maddeleri % 

 

 

 

Ham protein  En az   22 

Lysine  En az   1.35 

Methionine  En az   0.50 

Sistin  En az   0.40 

P  En az   0.60 

Ca En az - En çok   0.90 - 1.00 

Na  En az - En çok   0.15 - 0.19 

Ham kül  En çok  7.00 

HCl’de çözülmeyen kül  En çok  1.00 

Ham Selüloz  En çok  6.00 

NaCl  En çok  0.30 

Su  En çok  12.00 

M.E. Kcal/Kg En çok  3060 

Kullanılan Maddeler 

 

Mısır, buğday, ayçiçeği tanesi küspesi, soya küspesi, full-fat soya, balık unu, yağ, 

kepek, tuz, D.C.P., kalsiyum, karbonat, sodyum bikarbonat, lysine, methionine, 

vitaminler, mineral maddeler, koksidiostat. 

 

 

 

 

 

  



Çizelge 2. Etlik piliç yemi bileşimi  
 

 

 

Temel Besin Maddeleri % 
 

 

 

Kuru madde  En az  88 

Ham protein En az  20 

Lysine  En az  1.00 

Methionine  En az  0.45 

Sistin En az 0.40 

Ham selüloz En çok 6.00  

Ham kül En çok 7.00 

HCl’de çözülmeyen kül En çok 1.00 

Ca En az - En çok 0.8 - 0.9 

P En az  0.60 

Na En az - En çok 0.15 - 0.19 

NaCl  En çok 0.3 

M.E. Kcal/Kg: En az 3200 

Kullanılan Maddeler 

 

Mısır, buğday, arpa, sorgum, ayçiçeği küspesi, pamuk küspesi, soya küspesi, tam 

yağlı soya küspesi, et kemik unu, balık unu, bitkisel yağ, don yağı, tuz, D.C.P., kireç 

taşı, melas, sodyum bikarbonat, lysine, methionine, vitamin ve mineraller. 

 

 

 

 

  



3. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA   

 

3.1. Araştırma Bulguları 

 

Kuluçkadan çıkıştan sonra farklı yaş gruplarındaki civcivlerin canlı ağırlıkları 

ve ince barsak uzunluklarının ortalama değerleri Çizelge 3’de verilmiştir. Civcivlerin 

canlı ağırlıklarının yaşa bağlı olarak arttığı gözlendi. Bu artışın, 0. gün ile 1. hafta 

arasında istatistiksel olarak önemli olmadığı, diğer yaş gruplarında ise canlı ağırlığın 

yaşın artışına paralel olarak arttığı görüldü (P<0.001). Civcivlerin ince barsak 

uzunluklarının ise hayvanın yaşıyla birlikte arttığı gözlendi. Bu artış 6. hafta ve 8. 

hafta arasında istatistiksel olarak önemlilik göstermezken, diğer yaş grupları 

arasındaki artışın, istatistiksel olarak önemli olduğu görüldü (P<0.001). 

Farklı yaş gruplarındaki civcivlerde duodenumun villus boyu, villus çapı ve 

kadeh hücresi sayısının ortalama değerleri Çizelge 4’de verilmiştir. Duodenal villus 

boylarının 0. gün ile 6. hafta arasında giderek arttığı tespit edildi (Şekil 1, 2, 3). 

Bununla birlikte duodenum villus boylarında 8. haftada, 6. haftaya göre istatistiksel 

olarak önemli bulunan bir kısalma olduğu dikkati çekti (P<0.001). Duodenumda 

villus çaplarının yaşın artışıyla birlikte genel olarak arttığı; fakat 2. ve 4. haftalarda 

bir önceki haftanın villus çaplarına göre aşağı yönde bir dalgalanma gösterdiği 

dikkati çekti. Duodenumda birim uzunluktaki kadeh hücresi sayısında 2. hafta ve 3. 

haftada bir azalma gözlenirken, diğer yaş gruplarında yaşın artışına bağlı olarak 

kadeh hücresi sayısının da arttığı görüldü (Şekil 4, 5, 6). Bu artış yaş grupları 

arasında istatistiksel olarak önemli bulundu (P<0.001). 

Kuluçkadan çıkıştan sonra farklı yaş gruplarındaki civcivlerin jejunumlarında 

villus boyu, villus çapı ve kadeh hücresi sayıları Çizelge 5’de verilmiştir. Jejunum 

villuslarının boylarında yaşın artmasıyla paralel olarak genellikle bir artış görüldü 

(Şekil 7, 8). Ancak 3. ve 8. haftalarda aşağı yönde dalgalanmalar dikkati çekti. 

Jejunum villus boylarında yaş grupları arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak 

önemli bulundu (P<0.001). Jejunum villus çaplarının 0. gün den 8. haftaya kadar 

arttığı ve bu artışın (1. ve 2. haftalar arası hariç) istatistiksel olarak önemli olduğu 

görüldü (P<0.001). Jejunum villuslarında birim uzunlukta kadeh hücresi sayılarının 

  



hayvanların yaşlarının artmasıyla genellikle arttığı dikkati çekti (Şekil 9, 10). Ancak 

1. ile 2., 2. ile 3. ve 4. ile 6. haftalar arasındaki farklılığın istatistiksel olarak önemli 

olmadığı görüldü. 

Farklı yaş gruplarındaki civcivlerde ileumun villus boyları, villus çapları ve 

kadeh hücresi sayıları Çizelge 6’da verilmiştir. İleumda yer alan villusların 

boylarının (3. hafta hariç) (Şekil 11) hayvanların yaşlarının artışına paralel olarak 

arttığı görüldü (Şekil 12, 13). Bu artış, 8. hafta hariç, istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (P<0.001). İleumda bulunan villusların çapları ise kuluçkadan çıkıştan 4. 

haftaya kadar istatistiksel olarak  anlamlı bir artış gösterirken (P<0.001), 4., 6. ve 8. 

haftalarda villus çaplarının değişmediği dikkati çekti. İleumda birim uzunlukta yer 

alan kadeh hücresi sayılarında 3. haftaya kadar yaşa paralel olarak önemli (P<0.001) 

bir artış görülmesine rağmen 3. haftadan 8. haftaya kadar dalgalanmalar gösterdiği 

dikkati çekti (Şekil 14, 15). 

Bütün yaş gruplarında duodenumdan jejunuma ve ileuma doğru gidildikçe 

barsak villuslarında yer alan kadeh hücresi yoğunluğunun arttığı gözlendi (Şekil 4, 9, 

14).  

Farklı yaş gruplarındaki civcivlerin duodenum, jejunum ve ileumlarında 

bulunan kriptlerdeki mitotik hücre sayıları Çizelge 7’de verilmiştir. Çizelgede de 

görüldüğü gibi her üç barsak bölümünde de kriptlerdeki mitotik hücre sayılarının 0. 

günden 3. haftaya kadar kademeli olarak bir düşüş gösterdiği tespit edildi (Şekil 16, 

17). Fakat yine her üç barsak bölümünde de 3. haftada kriptlerde yer alan mitotik 

hücre sayılarının ani bir artış gösterdiği (Şekil 18) ve daha sonraki haftalarda yine 

kademeli olarak azaldığı dikkati çekti. Ayrıca aynı yaş grubu içinde (0. yaş grubu 

hariç) duodenumdan jejunum ve ileuma doğru mitotik hücre sayılarının giderek 

azaldığı gözlendi. 

 

 

  



Çizelge  3. Farklı yaş gruplarındaki civcivlerin canlı ağırlıkları ve ince barsak uzunlukları (
x

SX ± ). 

 

 

  

Yaş Grupları (hafta) 

 

 

  

0 

(n=10) 

 

1 

(n=10) 

 

2 

(n=10) 

 

3 

(n=10) 

 

4 

(n=10) 

 

6 

(n=10) 

 

8 

(n=10) 

 

 

P 

 
Canlı 
Ağırlık 
(gr) 

 

 

45.30±0,60f

 

 

97.60±4,41f

 

 

294.10±16.42e

 

 

 726.50±28.58d

 

 

1135.40±31.92c

 

 

2070.00±102.71b

 

 

2413.00±92.92a

 

 

*** 

 

İnce Barsak 
Uzunluğu     
(cm) 

 

36.50±1.25f

 

64.25±1.99e

 

85.65±3.47d

 

122.80±3,69c

 

135.30±2.40b

 

150.50±6.07a

 

150.80±3.53a

 

*** 

 
    *** :  P< 0,001  

    a, b, c, d, e, f : Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir. 

  



Çizelge 4. Farklı yaş gruplarındaki civcivlerde duodenumun villus boyu, villus çapı ve kadeh hücresi sayıları (
x

SX ± ). 

 

 

  

Yaş Grupları (hafta) 

 

 

Duodenum 

 

 

0 

(n=300) 

 

1 

(n=300) 

 

2 

(n=300) 

 

3 

(n=300) 

 

4 

(n=300) 

 

6 

(n=300) 

 

8 

(n=300) 

 

 

P 

 

Villus Boyu (µm) 

 

557,17±7,47f

 

973.79±9,42e

 

1346,37±7,42d

 

1630,55±8,71c

 

1708,01±15,89b

 

1825,24±10,21a

 

1730,84±16,73b

 

*** 

 

Villus Çapı (µm) 

 

67,08±094f

 

116,36±1,60d

 

110,41±1,56e

 

148,02±2,37b

 

138,53±2,01c

 

150,52±2,56b

 

173,74±2,93a

 

*** 

 
Kadeh Hücresi 
Sayısı (adet) 

 

3,25±011f

 

4,76±0,20d

 

4,12±0,21e

 

3,98±0,16e

 

6,05±0,20c

 

9,34±0,18b

 

11,91±0,21a

 

*** 

 
*** : P< 0,001 
 
a, b, c, d, e, f : Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir. 
 
 
 

  



Çizelge 5. Farklı yaş gruplarındaki civcivlerde jejunumun villus boyu, villus çapı ve kadeh hücresi sayıları (
x

SX ± ). 

 

 

                                                                 Yaş Grupları (hafta) 

 

 

Jejunum 

0 

(n=300) 

1 

(n=300) 

2 

(n=300) 

3 

(n=300) 

4 

(n=300) 

6 

(n=300) 

8 

(n=300) 

 

P 

 

Villus Boyu (µm) 

 

318,41±4,53f

 

760,56±7,82e

 

1214,18±10,26c

 

795,14±9,35d

 

1259,53±15,29b

 

1362,40±18,66a

 

1275,43±14,51b

 

*** 

 

Villus Çapı (µm) 

 

50,10±0,71f

 

97,37±1,32e

 

99,18±1,37e

 

126,21±1,97d

 

134,87±2,05c

 

147,95±2,59a

 

141,69±2,51b

 

*** 

 

Kadeh Hücresi 
Sayısı (adet) 

 

5,50±0,15e

 

8,87±0,21c

 

8,54±0,23cd

 

8,22±0,18d

 

12,78±0,27b

 

12,44±0,20b

 

15,34±0,10a

 

*** 

 
   *** : P< 0,001 
 
    a, b, c, d, e, f : Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir.  
 
     
 
 
 

 

  



Çizelge 6. Farklı yaş gruplarındaki civcivlerde ileumun villus boyu, villus çapı ve kadeh hücresi sayıları (
x

SX ± ). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yaş Grupları (hafta) 

 

 

Ileum 

0 

(n=300) 

1 

(n=300) 

2 

(n=300) 

3 

(n=300) 

4 

(n=300) 

6 

(n=300) 

8 

(n=300) 

  
P 

 

 

Villus Boyu (µm) 

 

 

266,60±4,44f

 

 

522,67±5,29e

 

 

616,63±5,02c

 

 

570,57±5,68d

 

 

824,72±9,83b

 

 

970,72±12,89a

 

 

967,77±9,89a

 

 

*** 

 

Villus Çapı (µm) 

 

55,40±0,78e

 

93,93±1,32d

 

109,77±1,60c

 

126,80±2,11a

 

121,41±1,81b

 

116,80±1,93b

 

117,94±1,83b

 

*** 

 
Kadeh Hücresi 
Sayısı (adet) 

 

7,55±0,18g

 

9,82±0,2e

 

10,68±0,18d

 

8,76±0,25f

 

16,51±0,26b

 

14,13±0,15c

 

19,96±0,22a

 

*** 

 

*** : P< 0,001 

a, b, c, d, e, f : Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir.  

 

  



         Çizelge 7. Farklı yaş gruplarındaki civcivlerin ince barsaklarında bulunan kriptlerdeki mitotik hücre sayıları (
x

SX ± ). 

 
  

                                                                Yaş Grupları (hafta) 

 

  0

(n=10) 

1 

(n=10) 

2 

(n=10) 

3 

(n=10) 

4 

(n=10) 

6 

(n=10) 

8 

(n=10) 

 

P 

 
Duodenum
 

 

13,90±0,87d

 

17,20±0,92abc

 

14,10±0,69cd

 

18,40±0,50a

 

17,70±1,22ab

 

15,00±1,17bcd

 

12,10±1,63d

 

*** 

Jejunum 

 

16,50±0,98ab 15,30±0,92bc 12,50±0,82cd 18,20±1,12a 16,80±0,87ab 12,80±0,74cd 10,40±1,09d *** 

İleum 19,40±1,38a 15,50±1,44b 8,10±0,77e 14,00±0,91cb 15,00±0,54b 11,60±0,58cd 9,90±0,98de *** 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 *** : P< 0,001 

   a, b, c, d, e : Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak önemlidir. 

   

  



 

 

 

Şekil 1. Kuluçkadan çıkıştan sonra 0 günlük civcivin duodenum kesiti. PAS. 

 

 

Şekil 2. Bir haftalık civcivin duodenum kesiti. PAS. 

  



 

 

Şekil 3. Dört haftalık civcivin duodenum kesiti. PAS. 

 

 

 

 

Şekil 4. Kuluçkadan çıkıştan sonra 0 günlük civcivin duodenum kesitinde kadeh hücreleri. PAS.      

  



 

Şekil 5. Dört haftalık civcivin duodenum kesitinde kadeh hücreleri. PAS. 

 

 

 

 

Şekil 6. Altı haftalık civcivin duodenum kesitinde kadeh hücreleri. PAS. 

  



 

Şekil 7. Dört haftalık civcivin jejunum kesiti. PAS. 

 

 

 

 

Şekil 8. Altı haftalık civcivin jejunum kesiti. PAS. 

  



 

 

Şekil 9. Kuluçkadan çıkıştan sonra 0 günlük civcivin jejunum kesitinde kadeh hücreleri. PAS. 

 

 

 

Şekil 10. Üç haftalık civcivin jejunum kesitinde kadeh hücreleri. PAS.  

  



 

Şekil 11. Üç haftalık civcivin ileum kesiti. Üçlü Boyama. 

 

 

 

 

Şekil 12. Bir haftalık civcivin ileum kesiti. PAS. 

  



 

Şekil 13. Dört haftalık civcivin ileum kesiti. PAS. 

 

 

 

 

Şekil 14. Kuluçkadan çıkıştan sonra 0 günlük civcivin ileum kesitinde kadeh hücreleri. PAS. 

  



 

Şekil 15. Altı haftalık civcivin ileum kesitinde kadeh hücreleri. PAS. 

 

 

 

Şekil 16. Kuluçkadan çıkıştan sonra 0 günlük civcivin jejunum kesitinde kriptlerde görülen    

                 mitotik hücreler. PAS. 

  



 

Şekil 17. İki haftalık civcivin ileum kesitinde kriptlerde görülen mitotik hücreler. PAS. 

 

 

 

 

Şekil 18. Üç haftalık civcivin jejunum kesitinde kriptlerde görülen mitotik hücreler. PAS. 

  



 

3.2.  Tartışma 

 

3.2.1. Canlı ağırlık ve ince barsak uzunluğu 

 

Bu çalışmada, farklı yaş gruplarındaki broyler civcivlerin canlı 

ağırlıklarının yaşa bağlı olarak arttığı gözlenmiştir. Civcivlerin canlı ağırlık 

artışının, ilk hafta hariç, diğer yaş gruplarında istatistiksel olarak önemli olduğu 

görülmüştür. Broylerlerde yaşa bağlı olarak ağırlık artışı ile ilgili yapılan 

çalışmalarda da (Iji et al., 2001; Uni  et al., 2001; Samanya and Yamauchi, 2002) 

benzer bulgular elde edilmiştir. 

Broyler civcivler üzerine yapılan çalışmalarda, (Baraniyova, 1972; Soriano 

1993; Iji et al., 2001), ince barsak uzunluklarının hayvanın yaşıyla birlikte arttığı 

bildirilmiştir. Sunulan çalışmada da, civcivlerin ince barsak uzunluklarının, yaşa 

bağlı olarak arttığı görüldü. Hayvanın yaşına bağlı olarak ince barsak uzunlukları 

ile ilgili memeli hayvanlarda yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde 

edilmiştir (Mitjans and Ferrer, 2004; Mandir et al., 2005).  

 

3.2.2. Villus yüksekliği 

 

Sunulan çalışmada, farklı yaş gruplarındaki civcivlerin duodenum, 

jejunum ve ileumlarında villus boylarının 0. gün ile 6. hafta arasında genel olarak 

arttığı, 8. haftada ise her üç barsak bölümünde de villus boylarının kısaldığı 

görüldü. Ayrıca 3. haftada jejunum ve ileumda villus boylarının 2. haftaya göre 

kısaldığı dikkati çekti. Iji et al., (2001), farklı yaşlardaki (1, 7, 14, 21 günlük) 

broyler civcivlerin ince barsaklarında villus boylarının yaşla birlikte arttığını 

bildirmişlerdir. Mitjans and Ferrer, (2004) ise, kobayların jejunum villus 

yüksekliklerinin 1. ve 2. haftada arttığını, 12. haftada ise, 2. haftaya göre 

azaldığını bildirmişlerdir. Yapılan çalışmalarda, 6.5 haftalık civcivlerde, 

duodenum villus yüksekliğinin, 1500 µm olduğu ve beslenmeye ara verilmesiyle 

villus yüksekliğinin azaldığı (Sahamoto and Yamauchi, 2000), kümes 

  



 

hayvanlarında besin kısıtlamasının, barsaklardaki yapısal gelişmeyi azalttığı 

(Baranylova and Holman, 1976; Moran, 1985) bu yapısal değişimin öncelikle ve 

daha fazla olarak jejunumda gözlendiği (Uni et al., 1995), bildirilmiştir. Sunulan 

çalışmada, besin kısıtlaması yapılmamış olmasına rağmen, 3. haftada jejunum ve 

ileumda villus yüksekliklerinin kısalmasının sebebi olarak, 19. günde etlik civciv 

yeminden, etlik piliç yemine geçiş sırasında ve besin kaynağı vitellüsün 

kuluçkadan çıkıştan sonra 19. güne kadar kullanılmasının (Noy and Sklan, 1995) 

sonucu olarak hayvanların bir adaptasyon süreci yaşamış olabileceği şeklinde 

açıklanabilir. Ratlarda, Holt et al., (1984) ince barsak villus boylarının gelişim 

boyunca arttığını, Forrester, (1972) ve Clarke, (1977) villus boylarının 

değişmediğini, Kapadia and Baker, (1972) villus boylarının kısaldığını 

bildirmişlerdir. Ayrıca, farelerde villus boylarının yaşla birlikte arttığı (Fry et al., 

1962),  köpekler (Warren, 1939) ve kobaylarda (Weaver and Carrick, 1989) ise 

villus boylarının azaldığı bildirilmiştir. Iji et al., (2001) tarafından 21 günlük 

broyler civcivler üzerinde yapılan çalışmada, jejunum ve ileum için tespit edilen 

değerler, sunulan çalışmada elde edilen bulgularla uyumlu değildir. Bunun 

sebebinin söz konusu çalışmada kullanılan Sarghum/Lupin’e dayalı yem ile 

sunulan çalışmada kullanılan yemin, içeriklerinin farklılığından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Broyler civcivler için, kuluçkadan çıkıştan 

sonraki ilk iki gün beslenmenin, normal barsak gelişimi için önemli olduğu 

bildirilmiştir (Uni et al., 1998). Buna uyumlu olarak da, yapılan çalışmada bütün 

ince barsak bölümlerinde 0.-7. gün arasındaki villus yüksekliği artışının diğer 

haftalara göre daha fazla olduğu gözlenmiştir.  

Sunulan çalışmada, villus boylarının, bütün yaş gruplarında duodenumdan, 

jejunum ve ileuma doğru azaldığı gözlendi. Samanya and Yamauchi, (2002), 

çalışmalarında benzer bulgular elde etmişlerdir. Smits et al. (1999)’nın 18 günlük 

broyler civcivler üzerine yaptıkları çalışmada jejunum ve ileum villus 

yüksekliklerini, sırasıyla 841 µm ve 575 µm olarak bildirmişlerdir. Bu çalışmada 

da 3 haftalık jejunum ve ileum villus yüksekliklerinin benzer olduğu dikkati 

çekmiştir. İleum villuslarının, diğer bölümlere göre kısa olmasını, ileuma ulaşan 

besinlerin lümendeki konsantrasyonunun düşük olmasına bağlı olduğunu 

vurgulamışlardır (Smith et al., 1990). 

 

  



 

3.2.3. Villus çapı 

 

Sunulan çalışmada farklı yaş gruplarındaki civcivlerin ince barsaklarının 

villus çapları üzerinde yapılan incelemede, duodenum ve jejunumda genel olarak 

bir artış olmasına rağmen, ileumda 3. haftaya kadar en üst seviyeye çıkan villus 

çapının daha sonraki haftalarda istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gösterdiği 

belirlenmiştir. Yapılan literatür incelemelerinde, civcivlerde yaşa bağlı villus 

değişimi üzerine herhangi bir veriye rastlanamamıştır. Fakat Martin et al., (1998), 

7-32 aylık farelerde villus çapının yaşa bağlı olarak arttığını bildirmişlerdir. 

Buddington and Diamond, (1989), maksimum barsak gelişiminin, kuluçkadan 

çıkış ile 2.-3. haftalar arasında meydana geldiğini bildirmişlerdir. Ayrıca sunulan 

çalışmada, ileum villus çaplarının azalmasının, Smith et al., (1990) tarafından da 

ileri sürüldüğü gibi, ileumdaki luminal besin konsantrasyonunun az olmasından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Gray et al., (1994)’nın 35 günlük horozlarda 

yaptığı çalışmada ise, ileum villus çapı 79 µm olarak tespit edilmiştir. Sunulan 

çalışmada, 4 ve 6 haftalık ileumların çaplarının, söz konusu araştırmanın 

bulgularına göre daha yüksek olduğu dikkati çekmiştir. Radberg et al., (2001), 14 

günlük domuzların villus çaplarının, duodenumda (121 µm), jejunum (107 µm) ve 

ileuma (108 µm) göre daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir.  

 

3.2.4. Villuslardaki kadeh hücresi sayısı 

 

Sunulan bu çalışmada, farklı yaş gruplarındaki civcivlerin ince barsak 

bölümlerinde, villuslarda belirlenen birim uzunlukta, kadeh hücresi sayısı 

karşılaştırıldığında, bazı yaş grupları arasında dalgalanmalar olmasına rağmen, 

yaşın artışıyla birlikte kadeh hücresi sayısının arttığı görüldü. Yapılan literatür 

taramalarında, civcivlerin barsaklarında, kuluçkadan çıkıştan sonraki gelişimi 

sırasında, hayvanın yaşına bağlı olarak kadeh hücresi sayısı üzerine herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Smits et al., (1999), 18 günlük broyler civcivlerin 

jejunum ve ileumlarında kadeh hücresi sayısını, sunulan çalışmada kullanılan 

metoda benzer bir metod kullanarak, 100 µm’lik birim uzunlukta, jejunumda 11.4, 

  



 

ileumda 21.2 kadeh hücresi belirlemişlerdir. Jejunumda kadeh hücresi sayısı 

sunulan çalışmada belirlenen bulgulara benzerlik göstermesine rağmen ileum 

kadeh hücresi sayısının elde edilen bulgulardan çok yüksek olduğu görüldü. 

Kanatlı ve memeli hayvanlarda ince barsakların başlangıcından kalın barsakların 

sonuna doğru kadeh hücresi sayısının gittikçe arttığı bilinmektedir (Tanyolaç, 

1999; Uni et al., 2003). Bu çalışmada da bütün yaş gruplarında  duodenumdan,  

jejunum ve ileuma doğru kadeh hücresi sayılarının  sürekli artış gösterdiği tespit 

edilmiştir.  

 

3.2.5. Kriptlerdeki mitotik hücre sayısı 

 

Bu çalışmada, farklı yaş gruplarındaki civcivlerin, ince barsak 

bölümlerinde bulunan kriptlerdeki, mitotik hücre sayısı üzerine yapılan 

incelemelerde, her üç barsak bölümünde de 0. gün’den 3. haftaya kadar dereceli 

bir düşüş ve 3. haftada mitotik hücre sayısının ani bir artışı, daha sonraki 

haftalarda ise yine dereceli bir azalma gözlenmiştir. Civcivlerde kuluçkadan 

çıkıştan sonraki gelişme döneminde yaşa bağlı olarak ince barsak kriptlerindeki 

mitotik hücre sayıları ile ilgili herhangi bir literatür bilgiye ulaşılamamıştır. 

Mandir et al., (2005)’nın, rat ince barsağında yaptıkları çalışmada, kriptlerdeki 

mitotik hücre sayısının 3. haftadan (3.8±01), 9. haftaya (7.8±01) kadar dereceli 

olarak arttığını, daha sonra, 48. haftaya kadar ise dereceli olarak azaldığını 

bildirmişlerdir. Bu çalışmada, aynı yaş grupları arasında, ince barsak bölümleri 

karşılaştırıldığında, duodenumdan, jejunum ve ileuma doğru genel bir azalma 

gözlenmiştir.  

Barsaklarda kriptlerin proliferasyon kapasitesi, hem kriptin derinliği ile 

ilişkili olup hem de villus yüksekliği ve epitel hücre göçünün artışına bağlıdır 

(Holt et al., 1984). Dunham, (1993) ise, villus yüksekliği artışının, mitotik 

aktiviteyi uyardığını bildirmiştir. Farklı yaşlardaki (1, 7, 14, 21 günlük) broyler 

civcivlerde, duodenum ve jejunum kript derinliklerinin yaş ile birlikte arttığı ve 

ayrıca barsak bölümleri arasında da, duodenumdan ileuma doğru kript derinliğinin 

aynı yaş grupları arasında azaldığı bildirilmiştir (Iji et al., 2001).  Uni et al.,  

(2000), yaptıkları çalışmada, 14 günlük civcivlerin ince barsak kriptlerinde, 

  



 

ortalama 155±7 hücre bulunduğunu ve bölünmeye giden hücre oranının, rat ve 

insanlarda olduğu gibi (Wright and Alison, 1984) %50-%80 olarak bildirmişlerdir. 

Bu araştırmacılar (Uni et al., 2000),  kuluçkadan çıkışta jejunum kriptlerinin 

küçük ve az sayıda olduğunu ve her villus başına bir kript bulunduğunu, 14. 

günde ise kriptlerin villuslara göre 4-5 kat arttığını bildirmişlerdir. Barsak epitel 

hücreleri kriptlerden orjin alır ve villus yüzeyine doğru göç ederek 48-96 saat 

içinde villusun uç kısmına ulaşırlar (Imondi and Bird, 1996; Potten, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4. SONUÇ 

 

Yapılan çalışmada, farklı yaş gruplarındaki civcivlerin ince barsaklarında, 

villus boylarının 0. gün ile 6. hafta arasında genel olarak arttığı, 8. haftada ise her 

üç barsak bölümünde de villus boylarının kısaldığı görüldü. Villus çaplarında ise, 

yaşa bağlı olarak, duodenum ve jejunumda genel bir artış tespit edilirken,  

ileumda, 3. haftaya kadar artan villus çapının daha sonraki haftalarda düşüş 

gösterdiği dikkati çekti. Birim uzunlukta kadeh hücresi sayısı karşılaştırıldığında, 

bazı yaş grupları arasında dalgalanmalar olmasına rağmen, yaşın artışıyla birlikte 

kadeh hücresi sayısının da arttığı görüldü. İnce barsaklarda bulunan kriptlerdeki, 

mitotik hücre sayısının 0. günden 3. haftaya kadar dereceli bir düşüşü ve 3. 

haftada ani bir artışı, daha sonraki haftalarda ise yine dereceli bir düşüşü gözlendi. 

Sunulan çalışma ile civcivlerde barsak villuslarının kuluçkadan çıkıştan 

erişkin döneme kadarki gelişimi incelenerek histolojik bir demonstrasyon 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler,  civcivlerde yapılacak olan ve 

sindirim sisteminin etkilendiği çalışmalara referans değer  oluşturacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ÖZET 

 

Bu çalışmada, yumurtadan çıkıştan sonra farklı yaş gruplarındaki 

civcivlerin ince barsaklarında (duodenum, jejunum ve ileum) villus boyları, villus 

çapları, birim uzunluktaki kadeh hücresi sayıları ve kriptlerde mitotik hücre sayısı 

belirlenerek barsak mukozasının gelişiminin incelenmesi amaçlandı. Bu amaçla 

70 adet broyler civciv materyal olarak kullanıldı. Ad libitum su ve yem ile 

beslenen civcivler 0, 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 haftalık olduklarında her yaş grubundaki 10 

hayvandan materyal alındı. Farklı yaş gruplarındaki her bir hayvanın ince 

barsağının kısımlarından doku örnekleri alındı ve bu dokulardan alınan transversal 

kesitler üçlü boyama, hematoksilen-eozin (HXE) ve periodic acid schiff (PAS) 

reaksiyonu ile boyandı. Görüntü analiz sistemi (Leica Q Win Standart) 

kullanılarak, villus boyu, villus çapı, villuslarda kadeh hücresi sayısı ve 

kriptlerdeki mitotik hücre sayısı belirlendi.  

Sunulan çalışmada, farklı yaş gruplarındaki civcivlerin ince barsaklarında, 

villus boylarının 0. gün ile 6. hafta arasında genel arttığı, 8. haftada ise her üç 

barsak bölümünde de villus boylarının kısaldığı görüldü. Villus çaplarında ise, 

yaşa bağlı olarak duodenum ve jejunumda genel bir artış olmasına rağmen,  

ileumda, 3. haftaya kadar artan villus çapının daha sonraki haftalarda düştüğü 

dikkati çekti. Birim uzunlukta kadeh hücresi sayısı karşılaştırıldığında, bazı yaş 

grupları arasında dalgalanmalar olmasına rağmen, yaşın artışıyla birlikte kadeh 

hücresi sayısının genel olarak arttığı görüldü. İnce barsaklarda bulunan 

kriptlerdeki mitotik hücre sayısının 0. günden 3. haftaya kadar dereceli olarak 

düştüğü ve 3. haftada ani bir artış gösterdiği, daha sonraki haftalarda ise yine 

dereceli olarak azaldığı dikkati çekti. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SUMMARY 

 

In this study, determination of the height and width of villi, the goblet cell 

count per unit length of villi and mitotic cell count in crypts of the duodenum, 

jejunum and ileum on several age chicken at post hatching period was aimed. For 

this purposes, 70 broiler chicken were used. The chicken were fed with ad libitum 

feed and water under conventional condition. On the 0, 1, 2, 3, 4, 6 and 8 week 

old chicken, tissue samples were collected from 10 chickens for each group. 

Transversal sections were stained by the Crosman’s triple stain, haematoxilene- 

eosine (HXE) and periodic acid schiff (PAS) reaction. Villus height and width, 

goblet cell count and mitotic cell count were determined by means of a image 

analysis system (Leica Q Win Standard). 
The height of villi in all small intestine were generally increased from 0 

day to 6 week old chicken. Whereas the villus height were shortened on 8 week 

old chicken. The width of villi were increased generally in duodenum and 

jejunum. The width of villi in ileum were increased untill 3th weeks but villus 

width were decreased the following ages. The goblet  cell count in all small 

intestine were generally increased with age. The mitotic cell count were decreased 

gradually from 0 day to 3th weeks and increased suddenly on 3th weeks and than 

decreased gradually following ages. 
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