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1811)’nde Vitellogeninin İmmunohistokimyasal 
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Bu çalışmada, Van Gölü havzası için 

endemik bir sazan türü olan inci kefali 
(Chalcalburnus tarichi)’nde vitellogenezis sırasında 
hepatosomatik indeks (HSI), gonadosomatik indeks 
(GSI), vitellogeninin immunohistokimyasal 
lokalizasyonu, total protein, 17β-östrodiol (E2) ve 
vitellogeninin plazma seviyeleri belirlendi. Aynı 
zamanda örnekleme alanlarında suyun sıcaklık (ºC), 
pH ve çözünmüş oksijen (ÇO) (mg/L) seviyeleri ve 
erkek balıklarda plazma vitellogenin seviyesi 
saptandı. Suyun sıcaklığı mevsime bağlı olarak +1-
+16 ºC arasında ölçüldü. pH ve ÇO seviyeleri 
sırasıyla 9.40-9.71 ve 8.5- 12.1 mg/L olarak 
belirlendi. Plazma total protein, E2, ve vitellogenin 
seviyelerinin vitellojenik safha sırasında arttığı 
saptandı. Plazma E2 ve vitellogeninin en düşük 
seviyeleri Aralık ayında ölçülürken (E2, 
120.60±23.38 pg/ml ve Vtg, 1.093±0.255 mg/ml), 
E2 ve Vtg’in en yüksek seviyeleri sırasıyla Mayıs 
(833.40±211.58 pg/ml) ve Nisan (31.308±4.913 
mg/ml) aylarında ölçüldü.  

Vitellojenik balıkların karaciğerinde 
vitellogenin (Vtg)’in dağılımı streptavidin-biyotin 
peroksidaz immunohistokimyasal metod ile 
gösterildi. Tüm vitellojenik dişilerde pozitif immun 
boyama görüldü fakat pozitif hücrelerin dağılımı ve 
boyamanın yoğunluğu homojen değildi. 
İmmunopozitif hücrelerin dağınık veya gruplar 
halinde lokalize olduğu gözlendi. Genellikle, 
karaciğer portal ven dalları ve merkezi ven 
etrafındaki hücrelerde güçlü Vtg reaksiyon 
gözlendi. Güçlü immunoreaksiyon görülen hücreler 
negatif hücrelerin arasına da dağılmıştı. SAB metod 
ile tüm erkek balıkların karaciğerinde hiç Vtg 
immunreaksiyon gözlenmezken, floresan metod ile 
bir balığın karaciğerinde birkaç hücrede zayıf 
immun reaksiyon görüldü  

Erkeklerde Vtg varlığı doğal ve sentetik 
östrojenler veya östrojen gibi davranan kimyasallar 
için duyarlı bir biyomarkır olarak kullanılır. İnci 
kefali erkeklerinde plazma Vtg’ni bireyler arasında 
farklı konsatrasyonlarda bulundu. Van-Edremit 
Körfezi (VEK)’den yakalanan 37 erkek balığın 
6’sında Vtg’in belirlenemezken (<0.24 ng/ml), 19 
balıkta 1.296-26.354 µg/ml arasındaydı. Vtg’in en 
yüksek seviyesi Bardakçı köyü açıklarında 
yakalanan balıklarda ölçüldü (12.497-24.656 
µg/ml), bunu Çarpanak adası (1.557-26.139 µg/ml) 

ve Akdamar adası (3.807±1.575 µg/ml), VEK  ve 
Üniversite açıklığı izledi.  

Sonuç olarak, erkek balıkların plazmasında 
Vtg varlığı ve bir balığın karaciğerinde zayıf bir 
Vtg immun reaksiyonun gözlenmesi bu balıkların 
östrojen benzeri kirleticilere maruz kalma riski 
taşıdığını göstermektedir.  
  
Anahtar Kelimeler :  Van Gölü, inci kefali, 
Chalcalburnus tarichi, vitellogenin, 17-β östradiol.  
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Aktif ve Aktif Olmayan Helix aspersa Müller, 
1774 (Gastropoda: Pulmonata)’te Serebral 
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Bu çalışmanın amacı, aktif ve aktif 

olmayan Helix aspersa Müller, 1774 (Gastropoda: 
Pulmonata)’ün serebral gangliyonlarındaki 
nörosekresyon hücrelerinin histolojik yapısını ve 
nörosekresyon maddesinin dağılımını, Gomori’nin 
paraldehit fuksin boya metodu ile göstermektir.  
 Aktif Helix aspersa’nın serebral 
gangliyonlarının mezoserebrum ve postserebrum 
bölgelerinde yoğun nörosekresyon maddesi içeren 
irili ufaklı hücreler ile çok sayıda küçük hücrelere 
sahip olan proserebrum bölgesinde ise homojen 
dağılımlı nörosekresyon granüllerinin varlığı 
gösterilmiştir.  
 Aktif olmayan Helix aspersa’nın serebral 
gangliyonlarında ise hücrelerin nörosekresyon 
içeriklerinin oldukça azaldığı, bununla birlikte 
serebral gangliyonları saran içte daha sıkı, dışta 
gevşek yapılı olan serebral konnektifte oldukça 
yoğun nörosekresyon içeren lakünlerin yer aldığı 
saptanmıştır. Bu bulgular serebral gangliyonları 
saran konnektifin bir nörohemal alan olarak işlev 
görebileceğine işaret etmektedir.  
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