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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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Xiphophorus helleri (Poeciliidae, Teleostei) 
Karaciğeri Üzerinde Ham Petrolün Suda 

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

Solungaç Histolojisi Üzerindeki Etkileri 
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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’ın Erişkin Fare 
Karaciğeri Üzerine Histopatolojik Etkisi 
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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 
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grupta yedi fare bulunan üç deneysel ve bir kontrol 
grubu oluşturuldu. Deney gruplarına 0.02 mol/lt 
CoPAB içeren stok solüsyondan sırasıyla 0.1 ml, 
0.3 ml ve 0.5 ml alınarak üçer günlük periyotlar 
halinde toplam 4 doz olmak üzere intraperitonal 
olarak enjeksiyon yapıldı. Standart histolojik 
metotlarla fare karaciğerlerinden örnekler elde 
edilip, preparatlar hazırlanarak ışık mikroskobu 
(Olympus BX51) ile incelendi. 0.1 ml CoPAB 
solüsyonu enjekte edilen hayvanların karaciğer 
dokularında lokal nekroz alanları, hepatik 
kordonlarda bozulma ve vena centralis (Vc) 
etrafındaki hepatositlerde hafif derecede şişme 
olduğu tespit edildi. 0.3 ml CoPAB solüsyonu 
enjekte edilen hayvanlarda ise kuppfer hücrelerinin 
sayılarının arttığı, bazı hepatositlerin eozinofilik 
görünüm kazandığı ve hiperemi oluştuğu 
gözlemlendi. 0.5 ml CoPAB solüsyonu enjekte 
edilen hayvanlarda ise Vc’lerde yoğun hiperemi, 
hepatositlerde şişme, kuppfer hücrelerinin 
sayılarında artış ve hepatik kordonlarda bozulmalar 
tespit edildi.  
 
Anahtar Kelimeler:  Kobalt (II) p-aminobenzoat, 
histopatoloji, karaciğer ve fare   
 
 
PZ216 
 

Türkiye’de Yayılış Gösteren Eirenis ve 
Rhynchocalamus Cinslerine Ait Bazı Türlerin 

Kan Hücre Morfolojisi ve Eritrosit Büyüklükleri 
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Hematolojik araştırmalar hastalıkların 

teşhisinde oldukça önemlidir. Kan yayma 
preparatlarının incelenmesi hematolojik 
araştırmaların önemli bir  parçasıdır ve eritrosit, 
lökosit ve trombositler hakkında yararlı bilgiler 
sağlar. Türkiye’de yayılış gösteren sürüngenlerin 
kan hücreleriyle ilgili çok az çalışma mevcuttur. 
Genellikle “Uysal Yılanlar” olarak bilinen Eirenis 
cinsi Türkiye’de 13 tür ile Rhynchocalamus cinsi 
ise 2 tür ile temsil edilir. Büyük çaplı büyüme 
gösteren Eirenis barani ve Rhynchocalamus barani, 
nispeten daha küçük çaplı büyüme gösteren Eirenis 
eiselti ve Rhynchocalamus melanocephalus’a göre 
daha aktif ve de daha az gizli bir yaşam 
sürdürmektedirler. Bu çalışmada Colubridae 
familyasına ait olan E. barani, R. barani, E. eiselti 
ve R. melanocephalus’un kan hücre morfolojisi ve 
eritrosit büyüklüğünün belirlenmesi  amaçlanmıştır.  

Bu çalışma için Adana’ dan yakalanan 2 
adet E. barani, Şanlıurfa’dan yakalanan 3 adet E. 
eiselti, Adana’dan yakalanan  2 adet R.  barani ve 2 
adet R. melanocephalus bireyi kullanılmıştır. 
Laboratuvara getirilen yılanlardan kan örnekleri 
alınmış ve yayma kan preparatları hazırlanmıştır. 
Her hayvan için 2 preparat hazırlanmıştır. 
Hazırlanan yayma kan preparatları havada 
kurutulmuş ve Wright’s boyası ile boyanmıştır. 
Preparatlara 12 damla Wright boyası damlatılmış ve 
fosfat tamponu (pH 6.8) ile yıkanmadan önce 90 
saniye bekletilmiştir. Oda sıcaklığında 10 dakika 
beklettikten sonra preparatlar distile suda yıkanmış 
ve kurumaya bırakılmıştır. Her yayma kan 
preparatından rasgele seçilmiş 50 hücrenin 
uzunluğu, genişliği ile nukleuslarının uzunluk ve 
genişilikleri ölçülmüştür. Eritrositlerin büyüklükleri 
Olympus oküler mikrometre ile ölçülmüş ve 
istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Eirenis barani, 
Rhynchocalamus barani, Eirenis eiselti, 
Rhynchocalamus melanocephalus, eritrosit 
büyüklüğü.  
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Beta-D-Glukan ve Taksol Etkisiyle Fare (Mus 
Musculus) Karaciğerinde Oluşan Histolojik 

Değişiklerin Işık Mikroskobu Düzeyinde 
Araştırılması 
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Bu çalışmada, antineoplastik bir ajan olan 
taksol ile güçlü bir antioksidan ve 
immünomodülatör olduğu bilinen Beta-D-glukanın 
karaciğerde oluşturduğu histolojik değişiklikler 
araştırılmıştır. 

Bu amaçla beta-D-glukan, taksol, 
taksol+beta-D-glukan ve kontrol grubu olmak üzere 
4 grup hayvan kullanılmıştır. Hayvanlar 
enjeksiyondan önce 24 saat süre ile aç bırakılmıştır. 
Laboratuvar farelerine (Mus musculus) taksol ve 
beta-D-glukan intraperitonal enjeksiyonla 
verildikten sonra 6., 12., 24., 48., saatlerde ve 7., 
14., günlerde servikal dislokasyonla öldürülerek 
karaciğeri çıkarılmıştır. 

Karaciğerlerin fiksasyonu %10 
tamponlanmış nötral formaldehit ile yapıldıktan 
sonra rutin histolojik işlemler uygulanmış. Alınan 
kesitlerdeki dokular; genel doku görünümünü 
gözlemek için hematoksilen-eosin boyaması, bağ 
dokusunu gözlemek amacıyla Masson’un üçlü 
boyaması, hepatositlerdeki glikojen tanecikleri 


