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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 



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

 
568

sayıları sırasıyla 39.67±17.56, 7.5±3.74, 2.17±1.25, 
41.83±17.44, 8.83±0.94 dişiler için ise 
34.92±10.38, 3.83±3.99, 1.00±0.58, 54.17±9.12, 
6.08±2.21’ dir. R. euryale’ de ise ortalama lökosit 
sayıları erkeklerde 18.33±3.32, 0.83±0.62, 
0.83±0.24, 69.67±5.25, 10,33±4,40 dişilerde 
20±12.00, 2.25±0,75, 3.5±1.00, 62.25±6.25, 
12.00±4.00 dür. R. mehelyi’ de ise erkeklerde 
23.00±3.14, 2.75±0.25, 1.5±0.00, 60.5±3.30, 
12.25±0.25, dişilerde 15.5,  2.00, 0.00,  72.00 ve 
10.5 dir. R. ferrumequinum de ortalama lökosit 
sayıları erkeklerde 40.00±3.5, 1.00±0.00, 0.5±0.5, 
47.75±0.75, 10.75±3.75 dişilerde 41.88±3.58, 
0.38±0.41, 0.63±0.41, 40.50±7.12, 16.63± 
5.91olarak kaydedilmiştir.  
 
  
Anahtar Kelimeler:  M. schreibersii, R. euryale, 
R. mehelyi, R. ferrumequinum, granülosit, 
agranülosit  
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Ham petrol nakliyesi sırasında 
oluşabilecek kazalar deniz ve tatlı su 
ekosistemlerinde acil, yaygın ve süreğen çevre 
sorunlarına yol açar.  Ayrıca rafinerizasyon, 
kullanım ve depolanma aşamalarında da çevreye 
yayılabilen ham petrolün suda çözünebilen 
fraksiyonlarında bulunan toksik hidrokarbonlara 
maruz kalan sucul organizmalar toksikokinetik ve 
toksikodinamik süreçlerde önemli ölçüde 
etkilenirler. 

Sunulan çalışmada İzmir Tüpraş 
Rafinerisinden sağlanan ham petrolün suda 
çözünebilen kısımlarından hazırlanan üç farklı 
konsantrasyon (%10, %20, %40) Xiphophorus 
helleri (kılıçkuyruk) örnekleri üzerinde 
uygulanarak, omurgalılarda başlıca zehirsizleştirme 
merkezi olan karaciğer üzerindeki histopatolojik 
etkiler araştırılmıştır. Işık mikroskobu 
incelemelerinde karaciğer dokusunda ödem, 
inflamasyon ve çarpıcı boyutta nekroz belirlenmiş, 
hepatositlerde belirgin yağ birikimi ve vakuol 
sayılarında artış, ayrıca zar yapılarında bozulma 
izlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler:  Ham petrol, çevre, karaciğer, 
Xiphophorus helleri, histoloji 

PZ214 
 

Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının 
Xiphophorus helleri (Poeciliidae, Teleostei) 

Solungaç Histolojisi Üzerindeki Etkileri 

Özlem ÖNEN, Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ 
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 

Zooloji ABD, 35100, Bornova, İzmir 
ozlem.onen@ege.edu.tr 

 
Ham petrolün suda çözünebilen kısımları 

hidrojen zincirleri (poliaromatikler, heterosiklikler), 
fenoller, nitrojen ve sülfür içeren heterosiklik 
bileşiklerden oluşur. Çok uçucu ve toksik özellikler 
taşıyan bu kısımların çeşitli nedenlerle doğaya 
karışmaları ciddi çevre ve sağlık sorunlarına yol 
açar ve bu sorunlar besin zinciri ile en üst 
organizmalara kadar ulaşabilir. Sucul 
organizmalarda ham petrolden kaynaklanan 
sorunların saptanabilmesi için öncelikle maruziyet 
yollarında oluşan etkilerin belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Sucul omurgalılarda temel maruz kalma 
yollarından biri olan solungaçlarda ham petrol 
etkisiyle oluşan değişimlerin araştırıldığı bu 
çalışmada Xiphophorus helleri (kılıçkuyruk) 
örneklerinde İzmir Tüpraş Rafinerisinden sağlanan 
ham petrolün suda çözünebilen kısımlarından 
hazırlanan üç farklı konsantrasyon (%10, %20, 
%40) uygulanmıştır. Işık mikroskobu 
incelemelerinde solungaçların primer lamellerinde 
hiperplazi, sekonder lamellerinde balonlaşma ve 
kaynaşmalar izlenmiş, mukus salgısının arttığı not 
edilmiş ve bulgular fotoğraflarla ortaya 
konulmuştur. 
  
Anahtar Kelimeler:  Ham petrol, çevre, solungaç, 
Xiphophorus helleri, histoloji  
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Kobalt (II) p-aminobenzoat [Co(p-
H2NC2COO)2.4H2O] (CoPAB)’ın erişkin fareler 
(Mus musculus var. albinos)’in karaciğeri üzerine 
histopatolojik etkisi incelendi. Bu çalışmada her 


