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Anahtar Kelimeler:  Kefir, probiyotik, oğlak, 
duodenum, histoloji  
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Aydın Yöre’sinde Yaşayan Laudakia stellio’nun 

(Linnaeus 1758) (Squamata: Agamıdae) İnce 
Barsak Dokusu Histolojik Yapısının ve 

Glikozaminoglikanlarının Işık Mikroskop 
Düzeyinde İncelenmesi 
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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. 
 
 Anahtar Kelimeler: L. stellio, ince barsak, 
glikozaminoglikan.  
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Galba truncatula (Gastropoda, Pulmonata)’ da 
Histopatolojik ve Biyokimyasal Değişikliklere 
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Üzerinde EDTA’nın Koruyucu ve İyileştirici 
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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 
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konsantrasyonlarda Cd verildikten sonra, dokularda 
(hepatopankreas ve ovo-testis) meydana gelen 
toksisite belirli konsantrasyonlarda EDTA ile 
iyileştirmeye gidildi.  
 Örneklerin Atomic Absorsiyon 
spektrofotometresi yardımıyla ağır metal 
miktarlarının tayini yapıldı.  
 İstatiksel olarak elde edilen sonuçlar 
karşılaştırılarak hangi konsantrasyondaki Cd’un 
dokularda (hepatopankreas ve ovo-testis) ne kadar 
hasar verdiği ve EDTA ile iyileştirmeden sonra 
dokulardaki hasarın ne derece geri dönüşüm yaptığı 
structurel ve ultrastructurel (Işık mikroskobu ve 
Elektron mikroskobu) olarak incelendi.  
  
Anahtar Kelimeler: Galba truncatula, elektron 
mikroskobu, Cd, EDTA, histopatoloji  
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 Modernleşen dünyada sucul sistemlerin 
sanayi kaynaklı ağır metaller tarafından kirletilmesi 
önemli bir çevresel problem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çevrede birikmiş olan bu ağır 
metaller, besin zinciri yoluyla insan sağlığını tehdit 
etmekte ve ekolojik zararlar  verebilmektedir. 
 Bu çalışmada, Diyarbakır ilinden toplanan 
tatlı su salyangozu olan Galba truncatula üzerinde 
ağır metal iyileştirilmesi araştırıldı. Örneklere 
belirli konsantrasyonlarda Pb verildikten sonra, 
dokulardaki (hepatopankreas ve ovo-testis) 
meydana gelen toksisite, belirli konsantrasyonlarda 
EDTA ile iyileştirmeye gidildi.  
 Örneklerin Atomic Absorsiyon 
spektrofotometresi yardımıyla hepatopankreas ve 
ovo-testislerinde biriken ağır metal miktarlarının 
tayini yapıldı. Pb’un ağır metal konsantrasyonuyla 
dokularda meydana gelen tahribat ve EDTA’nın 
etkisiyle dokularda meydana gelen iyileşmelerin 
histopatolojisi structurel ve ultrastructurel (Işık 
mikroskobu ve Elektron mikroskobu) olarak 
incelendi.  
  
Anahtar Kelimeler: Galba truncatula, elektron 
mikroskobu, Pb, EDTA, histopatoloji  
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Gomphocerinae Uvarov, 1958 (Orthoptera: 

Acrididae) taksonlarının çoğunluğu kuzey yarım 
kürenin soğuk iklime sahip bölgelerini, özellikle 
Avrupa ve Asya’nın orta ve kuzey kesimlerindeki 
soğuk ve devamlı yeşil vejetasyonları, tercih 
ettiklerini rapor etmişlerdir. Araştırmacıların 
tanımına uygun olarak Türkiye’de soğuk ve 
devamlı otsu yeşil vejetasyonun hakim olduğu 
Karadeniz Bölgesi’nde Gomphocerinae 
taksonlarının dağılım gösterdiği yükseltiler, yoğun 
olarak bulunduğu lokaliteler, bu lokalitelerden 
toplanan bitki taksonları ve bu lokalitelerin 
bulunduğu vejetasyon kuşaklarında dağılım 
gösteren altfamilya taksonları araştırılmıştır.  

Araştırma sonunda Karadeniz Bölgesinde 
altfamilyaya ait 16 cinsin tür ve alttür kategorisinde 
48 takson örnekleri farklı vejetasyon kuşaklarından 
toplanmış ve toplanan takson örneklerinin tercih 
edebileceği bitki takson örnekleri verilmiştir.     
  
Anahtar Kelimeler: Karadeniz Bölgesi, Acrididae, 
Gomphocerinae, vejetasyon, bitki taksonu tercihleri   
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 Biyoçeşitliliğin korunması açısından, 
doğal bir tür hakkında yapay koşullar altında 
yapılan çalışmalardan elde edilen veriler gün 
geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu çalışmada 
Anadolu’nun en eski ikincil tatlısu elemanı olan 
Aphanius cinsine ait bir tür (A. mento) ele 
alınmıştır. Asi Nehri (Hatay) havzasından 
yakalanan Aphanius mento bireyleri akvaryum 
koşullarında yumurtlatılıp, yumurtaların 
embriyonik gelişimleri mikroskop altında 
incelenmiştir. Anaç balıklar 2 mm göz aralığındaki 
kepçe ile yakalanmıştır. Hava motoru ile 


