
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
535

optimum koşullarda 10 gün beslenen civcivlerden 
periferal kan örnekleri alınarak rutin yöntemlerle 
alyuvar ve akyuvar sayıları belirlenmiştir. Ayrıca 
her kan örneğinden dört adet froti hazırlanarak 
havada kurutulmuş ve ikisi rutin May-Grünwald 
Giemsa yöntemiyle boyanarak lenfosit oranları 
belirlenmiştir. Soğuk gluteraldehit-asetonda (-10°C) 
3 dakika tespit edilen diğer iki frotiye ise alfa-naftil 
asetat esteraz (ANAE-az) enzim demonstrasyonu ve 
takiben methyl-green çekirdek boyası uygulanmış 
ve ANAE-az pozitif lenfosit oranları belirlenmiştir. 

Bu çalışmada fipronilin tavuk embriyoları 
için istatistiksel olarak önemli düzeyde teratojenik 
etkisinin olmadığı (p>0.05), bununla birlikte 
embriyotoksik etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 
Kuluçkanın 8. gününde enjekte edilen fipronilin 
kuluçka öncesinde yapılan enjeksiyona kıyasla çok 
daha yüksek toksik etki gösterdiği belirlenmiştir. 
Ayrıca Alizarin Red-S ile yapılan boyamalarda, 
özellikle kuluçkanın 8. gününde fipronil 
enjeksiyonu yapılan tüm gruplardaki embriyolarda 
kuluçkanın 11. gününde iskelet sistemi gelişiminde 
belirgin gecikmeler gözlenmiştir. Bu sonuçlar, 
tavuk embriyolarında bu günlerde karaciğerin 
fonksiyonel olarak aktif olmasıyla ve geniş bir 
metabolik aktivite sahası bulunmasıyla bağlantılı 
olarak, fipronilin metabolitlerinin doğal formundan 
daha toksik olduğuna işaret etmektedir. Kuluçka 
başlangıcında fipronil verilen yumurtalardan 
kuluçka sonu elde edilen erken dönem civcivlerin 
periferal kanındaki akyuvar sayıları ile lenfosit ve 
ANAE-az pozitif lenfosit (T-lenfosit) oranları 
önemli düzeyde azalma göstermiştir (p<0.05). Bu 
sonuçlar ise metabolize olmamış fipronilin hücresel 
immünitede görevli T-lenfositlerin embriyonik 
gelişimi üzerinde zararlı etkileri olduğuna işaret 
etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Fipronil, tavuk embriyosu, 
embriyotoksisite, teratojenite, lenfosit, alfa-naftil 
asetat esteraz. 
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 Embriyonik gelişim sırasında 
organogenez, hücrelerin farklılaşması, hücre göçü 
ve proliferasyonu gibi bir dizi karmaşık süreci 

içerir. Normal morfogenez ve farklılaşma, hücre-
hücre ve hücre ekstrasellüler matriks etkileşimlerine 
bağlıdır. Çok sayıda ekstrasellüler matriks 
molekülü morfogenezde önemli rol oynar. Bu 
moleküller arasında hücre-hücre, hücre-
ekstrasellüler matriks etkileşimleri, hücre göçü ve 
organogenez gibi birçok biyolojik olayda rol alan 
fibronektin, kadherin ve katenin aileleri ve 
glikozaminoglikanlar sayılabilir. Bu çalışmada, 
farklı dönemlere ait fare embriyolarına ait karaciğer 
dokularında yukarıda sözü edilen ekstrasellüler 
matriks bileşenlerindeki olası değişimler ve bu 
değişimlere deksametazonun olası etkilerinin 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, gebe farelere 
hamileliğin 12., 13., 14. ve 15. günlerinde 
embriyolar çıkartılmadan 24 saat önce 
intraperitonal olarak 5 ml/kg tek doz deksametazon 
sodyum fosfat uygulandı. Kontrol gruplarına ise 
aynı şekilde ve oranda serum fizyolojik verildi. 
Embriyonik karaciğer dokularında ekstrasellüler 
matriks ve hücre yüzeylerinin önemli bileşenleri 
olan glikozaminglikanlardaki değişimlerini 
belirlemek için kesitler farklı pH ve MgCl2 
konsantrasyonlarında Alcian blue ile boyandı. 
Fibronektin, kadherin ve �-katenin 
moleküllerindeki değişimler ise 
immunohistokimyasal yöntemlerle araştırıldı. 
İncelenen tüm dönemlere ait karaciğer dokularında, 
Alcian blue boyamaları sonunda, kontrol ve 
uygulama gruplarında belirgin bir değişiklik 
olmadığı, özellikle fötal karaciğer hücrelerinin, 
megakaryositlerin ve sinüzoid duvarlarının 
karboksillenmiş ve sülfatlanmış 
glikozaminoglikanlar açısından zengin olduğu 
bulunmuştur. İmmunohistokimya bulguları ise 
fibronektin ve kadherin moleküllerinin kontrol ve 
uygulama gruplarında benzer yoğunlukta 
bulunduğunu, �-katenin moleküllerinin ise 
uygulama gruplarında özellikle sinüzoid duvarında 
bir artış gösterdiğini ortaya koymuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Ekstrasellüler matriks, 
embriyo, glikozaminoglikan, kadherin, beta-
katenin, fibronektin  
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Kurbağa larvaları tatlısu ekosistemlerinde 
önemli bir role sahiptir. Larvaların su içindeki 
gelişimi pek çok faktör tarafından  etkilenmektedir. 
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Bu nedenle normal gelişimin bilinmesi oldukça 
önem taşımaktadır. Triturus vulgaris  üreme 
zamanını fazla derin olmayan durgun veya ağır 
akan sularda geçiren bir semender türüdür. Bu 
çalışmada Triturus vulgaris de embriyolojik ve 
larval gelişimde meydana gelen internal 
morfolojideki değişiklikler histolojik olarak 
incelenmiştir.  

2003 yılının Mart ayında Efes/İzmir’e 
yapılan arazi gezisi sırasında üreme döneminde 
bulunan 2 erkek ve 2 dişi Triturus vulgaris bireyi 
yakalanmış ve canlı olarak laboratuara getirilmiştir. 
Ergin dişi ve erkek örnekler 2 farklı akvaryum 
içerisine 1 erkek ve 1 dişi birey olacak şekilde 
yerleştirilmiştir. Akvaryumlar içerisinde 
hayvanların üreme davranışlarını 
gerçekleştirebileceği ve dişi bireylerin 
yumurtalarını bırakabilecekleri uygun ortamlar 
sağlanmıştır. Çalışma boyunca laboratuar sıcaklığı 
18-20°C, su sıcaklığı ise 16-18°C olarak 
ölçülmüştür. Bireyler zooplanktonlarla (Copepoda 
ve Cladocera üyeleri) doğal olarak beslenmişlerdir. 
Dişi bireyler tarafından  Elodea bitkisinin 
yapraklarına bırakılan yumurtalar günlük olarak 
ayrı akvaryumlara alınmış ve gelişimleri takip 
edilmiştir. Yumurtaların bırakılmasından sonraki 6, 
10, 14, 19, 26, 45 ve 50. günlerde akvaryumlardan 
alınan yumurtalar ve larvalar Saint Marie (SM) 
tespit solusyonunda 24 saat tespit edilmiştir. 
Dehidratasyon işleminden sonra parafine gömülen 
larva örneklerinden Rotary mikrotom (RM 2145) 
ile 5 mikronluk sagittal kesitler alınmış, 
Hematoksilen-Eosin ve Gomori trichrome ile 
boyanmıştır. Elde edilen kesitlerde gözlenen 
organların günlere bağlı olarak gelişimleri 
değerlendirilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler:  Triturus vulgaris, 
embriyoloji, larval gelişim  
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Selenyum (Se) 1950’lerin sonunda 
insanlarda ve diğer memelilerde insan ve hayvan 
sağlığı için gerekli temel iz element olarak 
tanımlanmıştır. Bu elementin canlı vücudunda aşırı 
miktarda bulunması ve/veya çok az miktarda 
bulunması da ciddi biyolojik problemlere neden 
olabilmektedir. Yüksek selenyum miktarı toksik 
etkiye neden olurken yokluğunda Keshan (bir çeşit 

kalp damar rahatsızlığı) hastalığı ortaya 
çıkmaktadır. Selenyumun omurgalı hayvanlar 
tarafından besinsel alımındaki en önemli özelliği 
optimal besin düzeyi ile potansiyel toksisitesi 
arasındaki sınırın oldukça dar olmasıdır. Bu ikilem 
elementin konsantrasyonuna ve kimyasal formuna 
bağlıdır. Selenyumun en yaygın bulunan inorganik 
formu oldukça zararlı etki göstermektedir. Diğer 
organik formu ise daha az etkilidir. Selenyumun 
insanlar için eksiklik sınırı (<11 mg/g gün) ve 
toksik etki sınırı (>900 mg/g gün) olarak ifade 
edilmektedir. 

Bu çalışmada, selenyumun bilinen toksik 
etkileri doğrultusunda sıçanlar üzerindeki olası 
teratojenik etkileri ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. 
Bu kapsamda kontrol, yağ kontrol, 1mg/kg Se ve 
2mg/kg Se uygulama grupları ve her grupta 5 gebe 
Wistar albino sıçan olmak üzere olmak 4 grup 
oluşturulmuştur. Selenyum yağda çözülerek gebe 
sıçanlara 20 gün süreyle oral yolla uygulanmıştır. 
Gebeliklerinin 20. gününde disekte edilen sıçanların 
fetuslarının sayısı, boy ve ağırlıkları; eşey oranı, 
fetus ve plasenta morfolojisi tespit edilmiş; iskelet 
anomalilerinin tespiti için kıkırdak-iskelet boyaması 
yapılmıştır. Kan parametrelerindeki değişimlerin 
tespiti için anne ve embriyolardan kan alınmış ve 
değerlendirilmiştir.  

Çalışma sonunda Se uygulanan sıçanların 
fetus sayısında ve fetus eşey oranında kontrol 
grubuna göre herhangi bir değişiklik 
saptanmamıştır. Bunun yanında Se uygulanan 
hayvanlardan alınan fetus boy ve ağırlıklarında 
kontrol grubuna göre azalma tespit edilmiştir. Aynı 
zamanda iskelet dokusunda kontrol ve uygulama 
grubu arasında minimal düzeyde farklılıklar 
görülmüştür. İncelenen kan değerlerinde ise Se 
uygulama grubunda kontrol grubuna oranla önemli 
değişiklikler tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Sıçan, teratojenite, selenyum  
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 E341 maddesinin bileşiminde trikalsiyum 
fosfat (TCP), kurşun ve arsenik gibi ağır metaller 
bulunur. Trikalsiyum fosfat, Ca3(PO4)2 formülü ile 
bilinen, alfa ve beta formları olan bir bileşiktir. 
Kalsiyum ortofosfat, tersiyer kalsiyum fosfat, 
tribazik kalsiyum fosfat, ya da “kemik külü” olarak 


