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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. 
  
Anahtar Kelimeler:  Triturus vulgaris, 
embriyoloji, larval gelişim  
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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 
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da bilinir. Kalsiyum eksikliğine bağlı hastalıkların 
tedavisinde kullanılmaktadır. Toz formdaki 
trikalsiyum fosfat, E341 adı altında topaklanmayı 
önleyici besin katkı maddesi olarak ekmek 
üretiminde kullanıldığından günlük yaşamda 
insanların maruziyeti büyük önem taşımaktadır. 
Maddenin bileşiminde bulunan civa, arsenik ve 
kurşun gibi ağır metallerin fötus gelişimi üzerindeki 
bilinen teratojenik etkileri sebebiyle bu çalışma 
planlanmıştır. Çalışmada, her biri 5 gebe Wistar 
albino sıçan içeren kontrol, yağ kontrol ve 0.3 
mg/kg E341 olmak üzere 3 grup oluşturulmuş ve 
gebelik boyunca oral yolla uygulanmıştır. 
Gebeliklerinin 20. gününde disekte edilen sıçanların 
fetus sayısı, eşey oranı, morfolojisi, boy ve 
ağırlıkları ölçülmüş; kıkırdak-iskelet boyaması 
yapılmıştır. Ayrıca yavrulara ait plasenta 
morfolojisi ve göbek kordonu incelenmiştir. 
Çalışma sonunda uygulama grupları kontrol 
grupları ile karşılaştırıldığında fetuslara ait bazı 
parametrelerde ve kıkırdak-iskelet gelişiminde 
farklılıklar olduğu saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: E341, teratoloji, sıçan  
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Bu çalışmada özellikle son yıllarda çok geniş 
histofizyolojik açılımlarda model olarak kullanılan 
Danio rerio’nun (zebra balığı) embriyonik gelişim 
evrelerine ilişkin bazı temel veriler 
değerlendirilmiştir. Döllenmiş yumurtalar 26±2 °C 
sıcaklıkta üç günde embriyonik gelişimlerini 
tamamlamaktadır. Döllenmeyi izleyen ilk 25-30 
dakikada blastodisk oluşumu izlenir. Döllenmeden 
yaklaşık 40-45 dakika sonra gerçekleşen ilk 
bölünmeyi 15’er dakika arayla diğer bölünmeler 
izler ve geç blastula evresi epiboli ile karakterize 
edilir. 5. saatte başlayan gastrulasyon 24. saate 
kadar devam eder ve kuyruk tomurcuğu oluşur, baş 
bölgesinde beyin ve lens plakları gelişmeye başlar. 
31. saatte kıvrılan embriyoda çok sayıda somit seti 
ve 42. saatten itibaren de bazı hareketler gözlenir. 
Gelişme ilerledikçe pigmentasyon artışı hızlanır, 
gittikçe uzayan embriyo kendi üzerinde kıvrılmaya 
devam eder. 72. saatte vitellüs kesesi küçülmüştür 
ve gelişim tamamlanmak üzeredir. 
 
Anahtar Kelimeler: Danio rerio, embriyo, gelişim  
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İnsanlık ve uygarlık tarihi boyunca, 
toplumsal ve ekonomik gelişim büyük ölçüde doğal 
kaynakların kullanımına bağlı olarak şekillenmiştir. 
Tabiatıyla, organik evrim gibi sosyal evrimin de 
temel unsurunu biyolojik ve fiziki doğal çevre 
oluşturmaktadır.  

İnsan davranışında görülen sosyal evrimin 
iki köklü değişimi, yaklaşık 10-12 bin yıl önce 
gerçekleşen Tarım Devrimi ve yaklaşık 275 yıl 
önce gerçekleşen Sanayi Devrimi sonucunda 
meydana gelmiştir. Bu kültürel değişimler insan 
populasyonlarının yaşam şeklinde köklü 
değişikliklere yol açarken, Tarım Devrimi bugün 
uygarlığın simgesi olarak görülen ‘kentleşmenin’, 
Sanayi Devrimi ise kalkınmanın temeli olarak 
görülen ve kentsel alanlarda yoğunlaşan 
‘sanayileşmenin’ başlangıcını teşkil etmektedir.  

Tarım Devrimi’nin doğal sonucu olarak, 
populasyonların göçebe yaşam şeklini terk edip 
yerleşik düzene geçmesiyle büyük değişim 
yaşanmıştır. Kentleşmenin ilkel hali olarak kabul 
edilen bu yerleşim birimlerinde tarım arazilerini 
sulamak için sulama sistemleri kurmak, 
teritoryumlarını tehdit edebilecek canlı ya da cansız 
her türlü unsura karşı savunma sistemleri 
geliştirmek vb. zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İkinci 
büyük kültürel devrim olan Sanayi Devrimi ise, 
birçok gelişme ile birlikte bilim ve teknolojiye 
dayalı, daha kolay sürdürülebilen bir yaşamda yeni 
bir milat olurken, diğer yandan çevresel sorunlara 
neden olmaya başlamıştır. 

20. yüzyılda, dünya savaşları, rekabet 
ekonomileri, hızla tüketilen doğal varlıklar, kirli 
teknolojilerin yarattığı doğa sorunları, nüfus, göç, 
açlık, yoksulluk, barınma gibi çevre sorunları dünya 
genelinde giderek bir insanlık ve uygarlık sorunu 
haline gelmiştir. Bu durum, küreselleşen dünyanın 
merkezinde yer alan kentleşmenin yansımaları 
olarak görülmektedir.  

Sanayi Devrimi’nin ardından 1950’li 
yıllarda başlayan ekonomik büyüme dalgası,  
70’lerde ‘çağdaş ekolojik sistem’ yaklaşımının 
kullanılmasıyla birlikte yerini çevre koruma 
dalgasına bırakmıştır. İlk kez 1972’de Birleşmiş 
Milletler ortamında masaya yatırılan çevre 
sorunlarının, gün geçtikçe küresel ve yerel ölçekte 
oldukça etkili olduğu görülmüş ve çevre sorunları 
yaşamın merkezinde rol oynayan bir etmen olarak 
kabul görmeye başlamıştır. 

Günümüzde her ne kadar kalkınma ve 
büyüme çabalarında çevre konusuna olan duyarlılık 


