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bezler bütün kloak odasında bulunurlar. İlk üç 
kloak bezinin, kendi konumları ve salgılarını 
boşalttıkları bölge nedeni ile fonksiyonel olarak 
spermatofor üretimi ile ilgili olduklarını 
söyleyebiliriz. Dorsal bezler ise, pubis eklemi gibi 
oldukça anteriyör bir bölgeden başlayıp kloak 
odasının en posteriyör bölgesine kadar uzanırlar. 
Kloakta, pelvik ve ventral bezler arasında 
konumlanmış olan bu bezlerin salgılarının da, 
feromon üretimi ile ilgili olabileceğini 
düşünmekteyiz.  

Uyguladığımız hormonlardan biri olan 
PRL, pelvik ve dorsal bezlerin aktivitelerinde 
azalmaya yol açarken, ventral bezlerde salgılama 
aktivitesini arttırmıştır. PRL Kingsbury bezlerinde 
ise, herhangi bir etki meydana getirmemiştir. 
Uyguladığımız ikinci hormon testosteron, dorsal 
bezlerde ve ventral bezlerde belirgin bir değişiklik 
meydana getirmemiş; ancak, pelvik bezlerin 
aktivitelerini azaltmış, Kingsbury bezlerinde ise 
aktivitede arttırıcı bir etki yaratmıştır. Aynı doz ve 
uygulama süresindeki hormonlara farklı tipteki 
bezlerin verdiği cevapların farklı olması, bezlerin 
hormonlara duyarlılıklarının farklı olduğunu 
göstermektedir. 
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Bu çalışmada, lösin-enkefalin (lös-enk)’in 

Mersin Müftü (Efrenk) Deresi’nden yakalanan 
kurbağalar (Rana ridibunda)’ın beyin, omurilik ve 
siyatik sinir dokularındaki lokalizasyonu 
araştırılmıştır. 

Bu peptitin, kurbağa dokularındaki 
lokalizasyonu incelenirken immünohistokimya 
yöntemi kullanılmıştır. Paraformaldehit ile tespit 
edilen dokulardan dehidrasyon, şeffaflandırma, 
parafine gömme işlemlerinden sonra 4µm kesitler 
alınmıştır. İmmünohistokimyasal boyama için 
primer antikor olarak, rabbit anti-lös-enk, sekonder 
antikor olarak, anti rabbit kullanılmıştır. 

Lös-enk’in kurbağa beyin, omurilik ve 
siyatik sinir dokularında yüksek düzeyde 
immünoreaktivite oluşturduğu bulunmuştur. 
Kurbağa beyin dokusundaki sinir hücreleri, 
ventriküllerin etrafını döşeyen ependimal hücreler 
ve glial hücrelerin immünopozitif olarak 
boyandıkları görülmüştür. Kurbağa omuriliği 

ventral boynuzunda bulunan büyük nöronların 
perikaryonları, akson ve dentritleri, dorsal 
boynuzdaki nöron aksonları, merkezi kanalı 
döşeyen ependimal hücreler, gri cevher ve beyaz 
cevherdeki glial hücrelerin immünopozitif olarak 
işaretlendikleri gözlenmiştir. Kurbağa siyatik 
sinirinde ise sinir liflerinin aksoplazmalarının 
tamamına yakını boyanırken, fibroblast ve Schwann 
hücrelerinin çok az bir kısmı boyanmıştır. 
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Sindirim kanalı mikroflorasının doğal 
üyesi olduğu bilinen mikroorganizmaların dışarıdan 
verilmesinin sağlık ve performans üzerine etkileri 
uzun yıllardan beri çalışılmaktadır. Probiyotikler 
günümüzde bu anlamda ticari önem kazanmış 
ürünler olup, etkileri insanı da içine alan çok sayıda 
tür üzerinde incelenmektedir. Bu çalışma ağız sütü 
tüketimini takiben bir probiyotik kaynağı olan 
kefirin tükettirilmesiyle duodenum histolojisinde 
meydana gelebilecek değişikliklerin incelenmesi 
amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Teknolojik ve Tarımsal 
Araştırmalar Merkezi’nde (TETAM) yetiştirilen 9 
adet Türk Saanen oğlağı kullanılmıştır. Çalışma her 
birinde 3’er adet oğlağın yer aldığı kontrol grubu 
(K), kefir grubu (P) ve otoklavlanmış kefir grubu 
(OP) olmak üzere 3 farklı grup oluşturularak 
yapılmıştır. Duodenum’dan alınan dokular Bouin 
solusyonu ile tespit edildikten sonra rutin histolojik 
işlemlerden geçirilerek 5 µm’lik kesitler alınmıştır. 
Kesitler, Hematoksilen & Eosin ile boyanarak ışık 
mikroskobunda değerlendirilmiştir. Birim alandaki 
villus sayısı, villus uzunluğu-eni ve kripta derinliği-
eni ile ilgili histolojik ölçümler gerçekleştirilmiş ve 
kefir grubu oğlaklarda ortalama villus uzunluğu-eni 
ve ortalama kripta derinliği-eninin diğer gruplara 
artış gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca kefir 
grubundaki villuslarda görülen uzunluk ve endeki 
artış nedeniyle birim alandaki ortalama villus 
sayısında diğer gruplara oranla azalma saptanmıştır. 
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 Canlı organizmalarda farklı metabolik 
fonksiyonlar için gerekli temel biyolojik bileşikler 
olan karbohidratlar protein ve lipidlerle birleşerek 
glikokonjugatları oluştururlar. Hücre yüzeyinde 
dağılım gösteren bu glikokonjugatlar; 
proteoglikanlar, glikoproteinler ve glikolipidlerdir. 
Proteoglikanların biyolojik fonksiyonları yapısal 
olarak baskın olan GAG zincirlerinden kaynaklanır. 
GAG’lar içerdikleri glikozid bağı tipi, sülfat 
birimlerinin yer ve derecesine göre hyaluronik asit 
(HA), kondroidin (Ch-S) ve dermatan sülfat (DS), 
heparan sülfat (HS) ve heparin (H) ile keratan sülfat 
(KS) olmak üzere gruplandırılırlar. Çok hücreli 
organizmalarda bu moleküllerin hücre yüzeyinde, 
ekstrasellüler matrikste veya intrasellüler granüller 
içinde yer almaları, çok çeşitli biyolojik rollerinin 
olduğunu gösterir. Sindirim kanalının farklı 
bölgelerindeki GAG’lar besine, beslenme 
alışkanlığına, vücut büyüklüğüne, biçimine göre 
değişebilen özellikte olabilmekte ve bu da birebir 
sindirim sisteminin fonksiyonunu 
etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, L. 
stellio’nun sindirim kanalının bir bölümünü 
oluşturan ince barsak dokusunun genel histolojik 
yapısını belirlemek, Goblet hücresi (hücre içeriği ve 
fırçamsı kenar), epitel bazal laminası, tunika 
submukoza ve tunika muskularis tabakasında 
bulunan GAG çeşitlerindeki değişiklikleri 
araştırmaktır.  
 Kalfaköy-Aydın’dan Haziran 2005 
tarihinde yakalanan 10 adet (5 ♂♂, 5 ♀♀) L. stellio 
canlı olarak laboratuara getirilmiş, aynı gün eter 
anestezisi ile bayıltılan hayvanların karın 
bölgelerinden açılarak ince barsak doku örnekleri 
alınmıştır. Dokular Saint Marie (SM) tespit 
solusyonu ile 24 saat tespit edilip dehidratasyon 
işleminden sonra parafine gömülmüştür. Parafin 
bloklardan Rotary mikrotom (RM 2145) ile 5 
mikronluk kesitler alınmış ve elde edilen kesitler 
Hematoksilen-Eosin, Gomori trikrom, sodyum 
asetat ile tamponlanmış (pH 5.8) 0.025M, 0.06M, 
0.3 M, 0.65M, 0.9M MgCl2 konsantrasyonunda % 
0.1’lik Alcian Blue ile boyanmıştır. 

 L. stellio’nun ince barsak dokusu kesitleri 
incelendiğinde, ortasında etrafı tunika mukoza, 
tunika submukoza, tunika muskularis ve tunika 
seroza olmak üzere dört ana tabakadan oluşan bir 
duvarla çevrili bir lümene sahip olduğu 
görülmektedir. Tunika mukoza epitel, lamina 
propria ve muskularis mukozadan oluşmaktadır. 
Lümene doğru küçük parmak ya da yaprak 
biçiminde katlantı yapan villusların epitel ve lamina 
propriadan oluştuğu gözlenmiştir. Düz kas 
yapısında olan muskularis mukozanın lamina 
propria ile submukozayı birbirinden ayırdığı, 
Gomori trikrom ile boyanmış kesitlerde muskularis 
mukozanın kesintili biçimde olup kas liflerinin 
sirküler şekilde düzenlendiği dikkati çekmiştir. 
Submukoza tabakasının Gomori trikrom boyama ile 
farklı yönlere seyreden bol miktarda kollajen lifler 
içerdiği gözlenmiştir. Tunika muskularis tabakası 
enine kesitlerde içte sirküler dışta longitudinal 
olarak düzenlenmiş düz kas yapısındadır. Tunika 
seroza tabakası mezotelyal hücreler ile çevrilmiştir. 
AB-PAS boyamaları sonucunda L. stellio’ nun ince 
barsak dokusunda Goblet hücre içeriğinde HA ile 
Ch-S ve DS, fırçamsı kenarda özellikle Ch-S ve 
DS, epitel bazal laminasında, bağ dokuda ve kas 
dokuda ise baskın olan GAG çeşiti HA olarak 
saptanmıştır. 
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 Son yıllarda teknolojinin gelişmesi sonucu, 
endüstriyel ve kentsel atıklar sürekli olarak nehir ve 
göllere bırakılmakta olup akuatik ortamda yaşayan 
canlı organizmaları tehdit etmektedir. Nehirlerin ve 
göllerin kirlenmesi sonucu, sudaki ağır metallerin 
oranı da artmakta ve belirli bir konsantrasyona 
ulaştığında ise aquatik organizmalar için toksik etki 
oluşturmaktadır. 
 Ağır metaller tatlı su salyangozlarında 
histopatolojik ve biyokimyasal değişiklikler 
meydana getirmektedir. EDTA ağır metallerin 
toksik etkilerini en aza indirebilme özelliğinden 
dolayı bunların zararlı etkilerinden salyangozları 
koruyabilmektedir. Bu çalışmada, bir tatlısu 
salyangozu olan Galba truncatula’ya belirli 


