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küresel ısınmadan etkilenecek türlerin başında 
gelmektedir. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve 
Türkiye kumsallarında yuva yapan Caretta caretta 
(İribaş kaplumbağa) ve Chelonia mydas (Yeşil 
kaplumbağa) türlerinin yavruları, morfolojik olarak 
erkek ya da dişi olarak ayırt edilememektedir. 
Yavruların cinsiyet tayininde direk ve indirek 
yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi, 
kumsallarda çeşitli nedenlerle ölü olarak bulunan 
yavruların gonad ve böbreklerinden birlikte alınan 
kesitlerin histolojik yöntemlerle incelenmesidir.   

Bu çalışmada, Caretta caretta ve Chelonia 
mydas türlerine ait gonad örneklerinin histolojik ve 
histokimyasal özellikleri araştırılmıştır. Dişi gonad 
yapısında, kenarlar girintilidir, korteks tabakası 
daha kalındır. İri ökromatik çekirdekleri ile germ 
hücreleri ayırt edilmektedir. Korteks ve medulla 
arasında tunika albuginea tabakası bulunur. Üreme 
kanalları, dişide oval, erkekte ise yuvarlak 
şekillidir. Toluidin mavisi ile üreme kanallarının iç 
ve dış duvarları yoğun reaksiyon vermiştir.  

Nesli koruma altında olan bu türlerle ilgili 
olarak yapılan histolojik çalışmalar, türlerin 
özelliklerinin ortaya konması bakımından önem 
taşımaktadır. 
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Polen tohumlu bitkilerin çoğalmasında rol 
oynayan bir mikrospordur. Polenin içeriğinde 
metabolizma için son derece öneme sahip olan 
protein, mineral, vitamin, karbonhidrat, yağ asitleri, 
hormon ve enzim gibi temel besin maddeleri 
bulunmaktadır. Böcekler tarafından tüketilen bu 
değerli ürün insanlar tarafından da çok eski 
zamanlardan beri bilinmekte ve tüketilmektedir. 
Çalışmamızda günümüzde de bu kadar yoğun 
tüketilen polenin toksikolojik etkisi olup olmadığı 
ortaya konmuştur. Bu amaçla Trabzon ili ve 
civarından toplanan üç familyaya (Tilia sp., 
Brassicaceae, Rosaceae) ait polenler, iki farklı 
dozda (1 g/sıçan/gün ve 2,5 g/sıçan/gün) olmak 
üzere sıçanlara 90 süre ile uygulanmıştır. Seçilen bu 

familyalara ait polenler bu kapsamda daha önce 
çalışılmadığı için tercih edilmiştir. 

Çalışmanın sonunda 90 gün süre ile polen 
verilen Wistar albino cinsi sıçanların vücut organ 
ağırlıkları, deney gruplarının tümünde kontrol 
gruplarına göre doza bağlı olarak anlamlı bir artış 
görülmüştür (P< 0.05). Kan ve biyokimyasal 
parametrelere bakıldığında 1g/polen/gün grubu 
erkek ve dişi sıçanlarda WBC miktarında anlamlı 
bir değişiklik olmazken 2,5 g/polen/gün grubu 
erkek ve dişi sıçanlarda anlamlı bir artış 
gözlenmiştir. 1g/polen/gün verilen sıçanlarda 
hemoglobin, hematokrit, MCV ve MCH 
değerlerinde önemli sayılabilecek artış ve azalma 
olmazken; 2,5 g/polen/gün verilen sıçanlarda 
anlamlı bir artış olduğu ortaya konmuştur. MCHC 
değerlerinde ise sadece 2,5 g/polen/gün verilen 
erkek sıçanlarda anlamlı bir artış gözlenmiştir. Bu 
sonuçlara bakarak polenin bağışıklık sistemini 
güçlendirici bir etkiye sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Biyokimyasal analiz sonuçlarına 
göre kontrol grubu ile deney gruplarında, kolesterol 
seviyesinde azalmaya karşılık trigliserid 
seviyesinde anlamlı bir artış belirlenmiştir. Ayrıca 
kreatinin parametreleri değerlendirildiğinde 1 
g/polen/gün polen verilen dişi sıçanların kreatinin 
miktarında anlamlı bir azalma görülmüştür. 
Değerlendirmeye alınmış olan biyokimyasal 
parametrelerden üre, total billuribin, total protein ve 
albumin seviyelerinde ise anlamlı olarak 
değerlendirilebilecek bir artış ya da azalma 
belirlenememiştir. Bu sonuç bize Tilia sp., Rosa sp. 
ve Brassicaceae polenlerinin uygulanan dozlarda 
canlı vücudunda toksik bir etkiye sahip olmadığını 
göstermiştir. 
Karaciğer, testis ve böbrek dokularının histolojik 
incelenmesinde, 1 g/polen/gün polen verilen 
sıçanların dokularının histolojik görüntüsünde 
kontrol sıçanlardan önemli bir farklılık 
görülmemiştir. Ancak 2,5 g polen verilen dişi ve 
erkeklerde karaciğerde minimal düzeyde  
mononükleer hücre inflitrasyonu, testis dokusunda 
çok seyrek de olsa leydig hücrelerinde mitotik 
olarak bir hareketlilik, böbrek dokusunda ise 
herhangi  bir değişiklik gözlenmemiştir. Testis 
dokusunda göze çarpan leydig hücrelerinde 
gözlenen mitotik hareketliliğin preparatlarda 
görülme sıklığının 2/8 oranında gözlenmesi ve 
istatistiksel olarak önemli bir veri olmamasından 
dolayı değerlendirme yapılamamıştır. 
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