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havalandırılan ve 12 saat aydınlık 12 saat karanlık 
periyod sağlananan, 40 x 40 x 40 cm boyutlarındaki 
bir üreme tankına bir erkek iki dişi olacak şekilde 3 
balık yerleştirilmiştir.  Balıklar tanka bırakılan 
sentetik orlon yumağına yumurtlatılmış ve 
yumurtalar 22 °C sıcaklıkta ve aynı fotoperiyod 
altında inkübasyona bırakılmıştır.  Yumurtalar 12 
saatlik aralıklarla, günde 2 defa mikroskop altında 
fotoğraflanarak, embriyonik gelişimleri evre/ saat 
olacak şekilde kaydedilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler :  Aphanius mento, embriyonal 
gelişim, akvaryum koşulları  
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Zigotun uterusta implantasyonunu takiben 

gelişmeye başlayan ve gebelik süresince yavrunun 
doğum sonrasında her biri bir sistem olan boşaltım, 
beslenme, endokrin olaylarının yürütülmesini 
sağlayan plasenta, memeli hayvanlar için büyük 
öneme sahiptir. Tüm bu olaylar plasentada bulunan 
ve plasentom adı verilen yapılar yardımıyla 
meydana gelmektedir. Erken gebelik döneminde 
gelişmeye başlayan plasentomlar, maternal kısım 
olan karunkula ve fetal kısım olan kotiledondan 
oluşmaktadır. Bu çalışma Türk Saaneni ve Maltız 
ırkı  keçilerde gebelik periyodunu takiben doğum 
olayının gerçekleşmesiyle anne tarafından dışarıya 
atılan plasentada yerleşik bulunan plasentomların 
histolojik yapılarının incelenmesi amacıyla 
yapılmıştır. Çalışmada, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Teknolojik ve Tarımsal Araştırmalar 
Merkezi’nde (TETAM)  yetiştirilen 5 baş Türk 
Saaneni ve 5 baş Maltız ırkı  keçi hayvan materyali 
olarak kullanılmıştır. Doğumun hemen ardından 
dışarıya atılan plasenta zarı üzerindeki 3 farklı 
bölgeden alınan plasentom örneklerine ait doku 
örnekleri, Bouin solusyonu ile tespit edildikten 
sonra rutin histolojik işlemlerden geçirilerek 5 
µm’lik kesitler alınmıştır. Kesitler, Hematoksilen & 
Eosin ile boyanarak ışık mikroskobunda 
değerlendirilmiştir. Ayrıca kesitlerin fotoğrafları 
çekilerek, söz konusu  keçi ırklarının plasentom 
histolojileri ortaya konulmuştur.  

  
Anahtar Kelimeler:  Türk saaneni, maltız, keçi, 
plasentom, histoloji  
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Proteoglikanlar merkezi bir protein ve 
buna bir veya birkaç kovalent bağla bağlanmış 
glikozaminoglikan (GAG) zincirlerinden oluşan 
kompleks makromoleküllerdir. Şekerlerin çoğunda 
bulunan sülfat ve karboksil grupları nedeniyle 
negatif elektrik yüklüdürler. Buda suya yüksek ilgi 
oluşturarak jel şeklinde bir zemin maddesinin 
oluşmasına yol açar. Çok hücreli organizmalarda bu 
moleküllerin hücre yüzeyinde, ekstrasellüler 
matrikste veya intrasellüler granüller içinde yer 
almaları, çok çeşitli biyolojik rollerinin olduğunu 
gösterir. Çalışmamızda Myotis myotis’in kalın 
barsak dokusunun histolojik yapısının ortaya 
konması ve Goblet hücre içeriğindeki GAG 
çeşitlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Kırklareli/Koyunbaba mağarasından 
19.07.2006 tarihinde yakalanan 6 adet (3 dişi, 3 
erkek) M. myotis canlı olarak laboratuara getirilmiş 
ve aynı gün eter anestezisi ile bayıltılan hayvanların 
karın bölgelerinden açılarak barsak dokuları 
çıkarılmıştır. Dokular Saint Marie (SM) tespit 
solusyonu ile 24 saat tespit edilmiş, dehidratasyon 
işleminden sonra parafine gömülen dokulardan 
Rotary mikrotom (RM 2145) ile 5 mikronluk 
kesitler alınmıştır. Elde edilen kesitler 
Hematoksilen-Eosin, Gomori trichrome ve 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.  

M. myotis’in kalın barsak dokusundan 
alınan histolojik kesitlerde tunika mukoza, tunika 
submukoza, tunika muskularis ve tunika seroza 
olmak üzere dört tabaka ayırt edilmiştir. Kalın 
barsak mukoza yüzeyinin düzgün olduğu, kripta ve 
plika sirkülares gibi yüzey özelleşmeleri içerdiği 
görülmüştür. Tunika mukozanın fırçamsı kenarlı 
tek katlı prizmatik epitel, lamina propria ve 
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muskularis mukozadan oluştuğu izlenmiştir. 
Fırçamsı kenarlı silindirik hücreler arasında çok 
sayıda Goblet hücreleri yer almaktadır. Gevşek bağ 
dokusu yapısındaki lamina propriada düz ve 
dallanmış tubuler kriptalar dikkati çekmiştir. 
Muskularis mukoza içte çok ince ve kesintili olan 
sirküler, dışta ise kalın longitudinal düzenlenmiş 
kas liflerinden oluşmuştur. Submukoza ise gevşek 
bağ dokusu yapısındadır. Tunika muskularis 
tabakası enine kesitlerde içte sirküler, dışta 
longitudinal şekilde düzenlenmiş kas liflerinden 
oluşmuştur. Tunika seroza tek katlı yassı epitel 
hücreler ile çevrilmiş ve gevşek bağ dokusu 
yapısındadır. Farklı MgCl2  konsantrasyonlarındaki 
AB-PAS ile Goblet hücrelerindeki  karboksillenmiş 
ve sülfatlanmış GAG’ların varlığı gösterilmiştir.  
  
Anahtar Kelimeler:  Myotis myotis, kalın barsak, 
glikozaminoglikan  
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Yarasaların testisleriyle ilgili sadece birkaç 
çalışma rapor edilmiştir. Bunların bazıları 
morfolojik değerlendirmeleri içerir. Seminifer epitel 
siklusu pek çok memelide incelenmiş ve akrozomal 
oluşumun morfolojik özelliklerinin her türde farklı 
olduğu ortaya konmuştur. Özellikle akrozom 
oluşumu bazı gruplarda oldukça özeldir. Akrozom 
belirgin bir uzama gösterir. Daha sonra oluşumu 
sırasında kısalır ve yassılaşır. Ve sonuçta oldukça 
yassı şekilli akrozom oluşur. Bu çalışmada 
Microchiroptera subordosuna ait 2 yarasa türü 
seçilmiş seminifer epitel siklusları ve akrozomal 
oluşum özellikleri karşılaştırılmıştır.  

Kırklareli/Koyunbaba mağarasından 
17.09.2007 tarihinde yakalanan 2 adet M. myotis 
(ortalama ağırlık 27 gr, ortalama ön kol uzunluğu 
60 mm) ve 2 adet M. schreibersii (ortalama ağırlık 
14 gr, ortalama ön kol uzunluğu 45 mm) canlı 
olarak laboratuara getirilmiş ve aynı gün eter 
anestezisi ile bayıltılan hayvanların karın 
bölgelerinden açılarak testis doku örnekleri 
alınmıştır. Dokular Saint Marie (SM) tespit 
solusyonu ile 24 saat tespit edilmiş, dehidratasyon 

işleminden sonra parafine gömülen dokulardan 
Rotary mikrotom (RM 2145) ile 5 mikronluk 
kesitler alınmıştır. Elde edilen kesitler 
Hematoksilen-Eosin, Periodic Acid Schiff-
Hematoksilen (PAS-H) ile boyanmıştır. Her iki 
türde de 500’ ün ürerinde seminifer tübül 
değerlendirilmiş ve her evreye sınıflandırılmıştır. 

Her iki türde de testisler bağ dokusu 
kapsülü ile çevrilidir. Seminifer tübüllerin içi 
spermlerle doludur ve spermatogenik seri 
hücrelerini (spermatogonyum, primer ve sekonder 
spermatositler, spermatidler) içermektedir. 
Spermatogenik serideki hücreleri kısmi olarak saran 
daha az sayıdaki Sertoli hücreleri bulunur. 
Tübüllerin etrafındaki bağ dokusunda bol miktarda 
kan damarı ve Leydig hücreleri gözlenmiştir.  

  
Anahtar Kelimeler:  M. myotis, M. schreibersii, 
spermiogenez, akrozom  
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Yarasalar uçabilen tek memeli grubudur ve 

uçmaya adaptasyon stresini karşılamak için pek çok 
esrarengiz modifikasyonlar geçirmişlerdir. 
Miniopterus schreibersii, Rhinolophus euryale, 
Rhinolophus mehelyi ve Rhinolophus 
ferrumequinum Microchiroptera subordosuna ait 
böcekçil türlerdir. Yapılan çalışmada farklı 
türlerdeki erkek ve dişi yarasalarda farklı lökosit 
profillerini belirlemek amaçlanmıştır.  

01.11.2005 tarihinde Trakya bölgesinde 
bulunan Kırklareli/Koyunbaba mağarasından 
yakalanan ergin M. schreibersii (3♂♂, 6♀♀), R. 
euryale (3♂♂, 2♀♀), R. mehelyi (4♂♂, 1♀♀) ve R. 
ferrumequinum (2♂♂, 4♀♀) çalışma için 
kullanılmıştır. Canlı olarak laboratuara getirilen 
hayvanlardan alınan kan örneklerinden yayma kan 
preparatları hazırlanmış ve Wright boyası ile 
boyanmıştır. Her hayvan için 2 preparattaki farklı 
beyaz kan hücreleri Olympus binoküler 
mikroskopta sayılmış, ergin dişi ve erkeklerin farklı 
lökosit sayıları ayrı ayrı hesaplanmış ve tablo 
halinde verilmiştir. 

M. schreibersii’ de erkekler için ortalama 
nötrofil, eosinofil, bazofil, lenfosit ve monosit 


