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Bu çalışmada Sultanköy (Mardin) ve 
Siverek (Şanlıurfa) lokalitelerinden haziran 2007 de 
toplanan Theodoxus syriacus'un total vücut lipitleri; 
ince tabaka kromatografi ile fosfolipit ve nötral 
olarak fraksiyonladıktan sonra, yağ asiti içerikleri 
gaz kromatografi-kütle spektrometresi (GC-MS) ile 
analizlendi. Analizlerde doymuş yağ asitlerinden 
10:0, 12:0, 14:0, 15:0, 16:0 ve 18:0; tek doymamış 
yağ asitlerinden 16:1, 18:1 ve 20:1; aşırı doymamış 
yağ asitlerinden 18:2n-6, 18:3n-3, 20:2n-6; 20:4n-6 
ve 20:5n-3 saptandı. Aynı dönemde farklı iki 
lokaliteden toplanan salyangozun lipit 
fraksiyonlarındaki yağ asitlerinin yüzde miktarları 
karşılaştırıldı.Total doymuş yağ asitleri,total tek 
doymamış yağ asitleri ve total aşırı doymamış yağ 
asitleri arasında, Fosfolipit ve nötral fraksiyonlarda, 
en çok total doymuş yağ asitleri, en az ise total tek 
doymamış yağ asitleri olarak tespit edildi.  
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 Böbrekler vücutta iç ortamın normal 
durumunun korunması ve değişmez tutulmasında 
(homeostasis) çok önemlidir. Kimyasal içeriği 
böbrekler tarafından düzenlenen kanın tamamının 
böbreklerden geçmesi gerekmektedir. Böbrek 
fonksiyonunda kalıcı bozukluklar nedeniyle 
böbreklerden atılması gereken toksinler 
atılamamakta ve bunun sonucunda kan içeriği 
değişememektedir. 
 Çalışmamızda böbrek fonksiyon 
bozukluğu olan 25-80 yaşları arası kadın ve erkek 
toplam 15 hemodiyaliz hastasının, yaşa ve 
cinsiyetine bağlı kalarak, kan biyokimyasal ve 
hematolojik parametreleri incelenmiştir. 
 Elde edilen bulgular sonucunda böbrek 
yetmezliği nedeniyle; üre, kreatinin, glukoz, 
potasyum, fosfor, demir bağlama düzeylerinde 
bütün gruplarda anlamlı artışlar gözlenmiştir 
(P<0.05). Kalsiyum, total protein, albümin 
düzeylerinde artış gözlenirken, eritrosit ve 
hemoglobin, hematokrit, MCHC düzeylerinde 
anlamlı düşüşler tespit edilmiştir (P<0.05). Bu 
veriler sonucunda böbrek fonksiyon bozukluğu olan 
hastalarda, genellikle ilerlemiş yaşlarda ve her iki 
cinsiyet grubunda da kan biyokimyasal ve 
hematolojik parametrelerin etkilendiği saptanmıştır. 
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 Yapılan mikroskobik araştırmalar; 20 gün 
vitaminsiz gıda ile beslenen sıçanların sinir 
hücrelerinin gelişiminde dikkate değer morfolojik 
değişiklikler olduğunu göstermiştir.  
 20 gün vitaminsiz gıda ile beslenen 
hayvanların sinir hücrelerinde reparativ prosesler 
çok hızlı olduğundan distrofik değişiklikler 
gözlenmemiştir. Organizmaya dışardan vitamin 
verilse bile, kompensator mekanizmalar nöronların 
normal yapılarının korunmasını sağlamaktadır. 
Oysa, 30 gün vitaminsiz gıda ile beslenen 
hayvanların nöronları polimorf şeklinde değişikliğe 
uğramışlardır.  
Çoğu nöronlarda nissl maddesinin miktarı 
azalmıştı, kromatoliz ve vakuoliz meydana 
gelmişti. Diğer hücrelerin stoplazmasında ise, nissl 


