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Bu nedenle normal gelişimin bilinmesi oldukça 
önem taşımaktadır. Triturus vulgaris  üreme 
zamanını fazla derin olmayan durgun veya ağır 
akan sularda geçiren bir semender türüdür. Bu 
çalışmada Triturus vulgaris de embriyolojik ve 
larval gelişimde meydana gelen internal 
morfolojideki değişiklikler histolojik olarak 
incelenmiştir.  

2003 yılının Mart ayında Efes/İzmir’e 
yapılan arazi gezisi sırasında üreme döneminde 
bulunan 2 erkek ve 2 dişi Triturus vulgaris bireyi 
yakalanmış ve canlı olarak laboratuara getirilmiştir. 
Ergin dişi ve erkek örnekler 2 farklı akvaryum 
içerisine 1 erkek ve 1 dişi birey olacak şekilde 
yerleştirilmiştir. Akvaryumlar içerisinde 
hayvanların üreme davranışlarını 
gerçekleştirebileceği ve dişi bireylerin 
yumurtalarını bırakabilecekleri uygun ortamlar 
sağlanmıştır. Çalışma boyunca laboratuar sıcaklığı 
18-20°C, su sıcaklığı ise 16-18°C olarak 
ölçülmüştür. Bireyler zooplanktonlarla (Copepoda 
ve Cladocera üyeleri) doğal olarak beslenmişlerdir. 
Dişi bireyler tarafından  Elodea bitkisinin 
yapraklarına bırakılan yumurtalar günlük olarak 
ayrı akvaryumlara alınmış ve gelişimleri takip 
edilmiştir. Yumurtaların bırakılmasından sonraki 6, 
10, 14, 19, 26, 45 ve 50. günlerde akvaryumlardan 
alınan yumurtalar ve larvalar Saint Marie (SM) 
tespit solusyonunda 24 saat tespit edilmiştir. 
Dehidratasyon işleminden sonra parafine gömülen 
larva örneklerinden Rotary mikrotom (RM 2145) 
ile 5 mikronluk sagittal kesitler alınmış, 
Hematoksilen-Eosin ve Gomori trichrome ile 
boyanmıştır. Elde edilen kesitlerde gözlenen 
organların günlere bağlı olarak gelişimleri 
değerlendirilmiştir. 
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Selenyum (Se) 1950’lerin sonunda 
insanlarda ve diğer memelilerde insan ve hayvan 
sağlığı için gerekli temel iz element olarak 
tanımlanmıştır. Bu elementin canlı vücudunda aşırı 
miktarda bulunması ve/veya çok az miktarda 
bulunması da ciddi biyolojik problemlere neden 
olabilmektedir. Yüksek selenyum miktarı toksik 
etkiye neden olurken yokluğunda Keshan (bir çeşit 

kalp damar rahatsızlığı) hastalığı ortaya 
çıkmaktadır. Selenyumun omurgalı hayvanlar 
tarafından besinsel alımındaki en önemli özelliği 
optimal besin düzeyi ile potansiyel toksisitesi 
arasındaki sınırın oldukça dar olmasıdır. Bu ikilem 
elementin konsantrasyonuna ve kimyasal formuna 
bağlıdır. Selenyumun en yaygın bulunan inorganik 
formu oldukça zararlı etki göstermektedir. Diğer 
organik formu ise daha az etkilidir. Selenyumun 
insanlar için eksiklik sınırı (<11 mg/g gün) ve 
toksik etki sınırı (>900 mg/g gün) olarak ifade 
edilmektedir. 

Bu çalışmada, selenyumun bilinen toksik 
etkileri doğrultusunda sıçanlar üzerindeki olası 
teratojenik etkileri ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. 
Bu kapsamda kontrol, yağ kontrol, 1mg/kg Se ve 
2mg/kg Se uygulama grupları ve her grupta 5 gebe 
Wistar albino sıçan olmak üzere olmak 4 grup 
oluşturulmuştur. Selenyum yağda çözülerek gebe 
sıçanlara 20 gün süreyle oral yolla uygulanmıştır. 
Gebeliklerinin 20. gününde disekte edilen sıçanların 
fetuslarının sayısı, boy ve ağırlıkları; eşey oranı, 
fetus ve plasenta morfolojisi tespit edilmiş; iskelet 
anomalilerinin tespiti için kıkırdak-iskelet boyaması 
yapılmıştır. Kan parametrelerindeki değişimlerin 
tespiti için anne ve embriyolardan kan alınmış ve 
değerlendirilmiştir.  

Çalışma sonunda Se uygulanan sıçanların 
fetus sayısında ve fetus eşey oranında kontrol 
grubuna göre herhangi bir değişiklik 
saptanmamıştır. Bunun yanında Se uygulanan 
hayvanlardan alınan fetus boy ve ağırlıklarında 
kontrol grubuna göre azalma tespit edilmiştir. Aynı 
zamanda iskelet dokusunda kontrol ve uygulama 
grubu arasında minimal düzeyde farklılıklar 
görülmüştür. İncelenen kan değerlerinde ise Se 
uygulama grubunda kontrol grubuna oranla önemli 
değişiklikler tespit edilmiştir. 
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 E341 maddesinin bileşiminde trikalsiyum 
fosfat (TCP), kurşun ve arsenik gibi ağır metaller 
bulunur. Trikalsiyum fosfat, Ca3(PO4)2 formülü ile 
bilinen, alfa ve beta formları olan bir bileşiktir. 
Kalsiyum ortofosfat, tersiyer kalsiyum fosfat, 
tribazik kalsiyum fosfat, ya da “kemik külü” olarak 


