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konsantrasyonlarda Cd verildikten sonra, dokularda 
(hepatopankreas ve ovo-testis) meydana gelen 
toksisite belirli konsantrasyonlarda EDTA ile 
iyileştirmeye gidildi.  
 Örneklerin Atomic Absorsiyon 
spektrofotometresi yardımıyla ağır metal 
miktarlarının tayini yapıldı.  
 İstatiksel olarak elde edilen sonuçlar 
karşılaştırılarak hangi konsantrasyondaki Cd’un 
dokularda (hepatopankreas ve ovo-testis) ne kadar 
hasar verdiği ve EDTA ile iyileştirmeden sonra 
dokulardaki hasarın ne derece geri dönüşüm yaptığı 
structurel ve ultrastructurel (Işık mikroskobu ve 
Elektron mikroskobu) olarak incelendi.  
  
Anahtar Kelimeler: Galba truncatula, elektron 
mikroskobu, Cd, EDTA, histopatoloji  
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Galba truncatula (Gastropoda, Pulmonata)’ da 
Histopatolojik ve Biyokimyasal Değişikliklere 

Neden Olan Ağır Metal Toksisitesi (Pd) 
Üzerinde EDTA’nın Koruyucu ve İyileştirici 

Etkileri 
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 Modernleşen dünyada sucul sistemlerin 
sanayi kaynaklı ağır metaller tarafından kirletilmesi 
önemli bir çevresel problem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çevrede birikmiş olan bu ağır 
metaller, besin zinciri yoluyla insan sağlığını tehdit 
etmekte ve ekolojik zararlar  verebilmektedir. 
 Bu çalışmada, Diyarbakır ilinden toplanan 
tatlı su salyangozu olan Galba truncatula üzerinde 
ağır metal iyileştirilmesi araştırıldı. Örneklere 
belirli konsantrasyonlarda Pb verildikten sonra, 
dokulardaki (hepatopankreas ve ovo-testis) 
meydana gelen toksisite, belirli konsantrasyonlarda 
EDTA ile iyileştirmeye gidildi.  
 Örneklerin Atomic Absorsiyon 
spektrofotometresi yardımıyla hepatopankreas ve 
ovo-testislerinde biriken ağır metal miktarlarının 
tayini yapıldı. Pb’un ağır metal konsantrasyonuyla 
dokularda meydana gelen tahribat ve EDTA’nın 
etkisiyle dokularda meydana gelen iyileşmelerin 
histopatolojisi structurel ve ultrastructurel (Işık 
mikroskobu ve Elektron mikroskobu) olarak 
incelendi.  
  
Anahtar Kelimeler: Galba truncatula, elektron 
mikroskobu, Pb, EDTA, histopatoloji  
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Karadeniz Bölgesideki Bazı Lokalitelerde 
Gomphocerinae Taksonları ve Bitki İlişkisi 

Abbas MOL, Unal ZEYBEKOGLU 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat 

Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun 
abbasmol@omu.edu.tr 

 
Gomphocerinae Uvarov, 1958 (Orthoptera: 

Acrididae) taksonlarının çoğunluğu kuzey yarım 
kürenin soğuk iklime sahip bölgelerini, özellikle 
Avrupa ve Asya’nın orta ve kuzey kesimlerindeki 
soğuk ve devamlı yeşil vejetasyonları, tercih 
ettiklerini rapor etmişlerdir. Araştırmacıların 
tanımına uygun olarak Türkiye’de soğuk ve 
devamlı otsu yeşil vejetasyonun hakim olduğu 
Karadeniz Bölgesi’nde Gomphocerinae 
taksonlarının dağılım gösterdiği yükseltiler, yoğun 
olarak bulunduğu lokaliteler, bu lokalitelerden 
toplanan bitki taksonları ve bu lokalitelerin 
bulunduğu vejetasyon kuşaklarında dağılım 
gösteren altfamilya taksonları araştırılmıştır.  

Araştırma sonunda Karadeniz Bölgesinde 
altfamilyaya ait 16 cinsin tür ve alttür kategorisinde 
48 takson örnekleri farklı vejetasyon kuşaklarından 
toplanmış ve toplanan takson örneklerinin tercih 
edebileceği bitki takson örnekleri verilmiştir.     
  
Anahtar Kelimeler: Karadeniz Bölgesi, Acrididae, 
Gomphocerinae, vejetasyon, bitki taksonu tercihleri   
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Laboratuar Koşullarda Üretilen Dişli Sazancık 
(Aphanius mento) Yumurtalarının Embriyonik 

Gelişimi 
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 Biyoçeşitliliğin korunması açısından, 
doğal bir tür hakkında yapay koşullar altında 
yapılan çalışmalardan elde edilen veriler gün 
geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu çalışmada 
Anadolu’nun en eski ikincil tatlısu elemanı olan 
Aphanius cinsine ait bir tür (A. mento) ele 
alınmıştır. Asi Nehri (Hatay) havzasından 
yakalanan Aphanius mento bireyleri akvaryum 
koşullarında yumurtlatılıp, yumurtaların 
embriyonik gelişimleri mikroskop altında 
incelenmiştir. Anaç balıklar 2 mm göz aralığındaki 
kepçe ile yakalanmıştır. Hava motoru ile 
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havalandırılan ve 12 saat aydınlık 12 saat karanlık 
periyod sağlananan, 40 x 40 x 40 cm boyutlarındaki 
bir üreme tankına bir erkek iki dişi olacak şekilde 3 
balık yerleştirilmiştir.  Balıklar tanka bırakılan 
sentetik orlon yumağına yumurtlatılmış ve 
yumurtalar 22 °C sıcaklıkta ve aynı fotoperiyod 
altında inkübasyona bırakılmıştır.  Yumurtalar 12 
saatlik aralıklarla, günde 2 defa mikroskop altında 
fotoğraflanarak, embriyonik gelişimleri evre/ saat 
olacak şekilde kaydedilmiştir.   
 
Anahtar Kelimeler :  Aphanius mento, embriyonal 
gelişim, akvaryum koşulları  
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Türk Saaneni ve Maltız Irkı Keçilerde 

Plasentomların Histolojik Yapısı 
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Zigotun uterusta implantasyonunu takiben 

gelişmeye başlayan ve gebelik süresince yavrunun 
doğum sonrasında her biri bir sistem olan boşaltım, 
beslenme, endokrin olaylarının yürütülmesini 
sağlayan plasenta, memeli hayvanlar için büyük 
öneme sahiptir. Tüm bu olaylar plasentada bulunan 
ve plasentom adı verilen yapılar yardımıyla 
meydana gelmektedir. Erken gebelik döneminde 
gelişmeye başlayan plasentomlar, maternal kısım 
olan karunkula ve fetal kısım olan kotiledondan 
oluşmaktadır. Bu çalışma Türk Saaneni ve Maltız 
ırkı  keçilerde gebelik periyodunu takiben doğum 
olayının gerçekleşmesiyle anne tarafından dışarıya 
atılan plasentada yerleşik bulunan plasentomların 
histolojik yapılarının incelenmesi amacıyla 
yapılmıştır. Çalışmada, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Teknolojik ve Tarımsal Araştırmalar 
Merkezi’nde (TETAM)  yetiştirilen 5 baş Türk 
Saaneni ve 5 baş Maltız ırkı  keçi hayvan materyali 
olarak kullanılmıştır. Doğumun hemen ardından 
dışarıya atılan plasenta zarı üzerindeki 3 farklı 
bölgeden alınan plasentom örneklerine ait doku 
örnekleri, Bouin solusyonu ile tespit edildikten 
sonra rutin histolojik işlemlerden geçirilerek 5 
µm’lik kesitler alınmıştır. Kesitler, Hematoksilen & 
Eosin ile boyanarak ışık mikroskobunda 
değerlendirilmiştir. Ayrıca kesitlerin fotoğrafları 
çekilerek, söz konusu  keçi ırklarının plasentom 
histolojileri ortaya konulmuştur.  

  
Anahtar Kelimeler:  Türk saaneni, maltız, keçi, 
plasentom, histoloji  
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Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Kalın Barsak 

Dokusunun Histolojik Yapısı ve Goblet 
Hücrelerinde Glikozaminoglikan Çeşitlerinin 

Belirlenmesi 
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Proteoglikanlar merkezi bir protein ve 
buna bir veya birkaç kovalent bağla bağlanmış 
glikozaminoglikan (GAG) zincirlerinden oluşan 
kompleks makromoleküllerdir. Şekerlerin çoğunda 
bulunan sülfat ve karboksil grupları nedeniyle 
negatif elektrik yüklüdürler. Buda suya yüksek ilgi 
oluşturarak jel şeklinde bir zemin maddesinin 
oluşmasına yol açar. Çok hücreli organizmalarda bu 
moleküllerin hücre yüzeyinde, ekstrasellüler 
matrikste veya intrasellüler granüller içinde yer 
almaları, çok çeşitli biyolojik rollerinin olduğunu 
gösterir. Çalışmamızda Myotis myotis’in kalın 
barsak dokusunun histolojik yapısının ortaya 
konması ve Goblet hücre içeriğindeki GAG 
çeşitlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Kırklareli/Koyunbaba mağarasından 
19.07.2006 tarihinde yakalanan 6 adet (3 dişi, 3 
erkek) M. myotis canlı olarak laboratuara getirilmiş 
ve aynı gün eter anestezisi ile bayıltılan hayvanların 
karın bölgelerinden açılarak barsak dokuları 
çıkarılmıştır. Dokular Saint Marie (SM) tespit 
solusyonu ile 24 saat tespit edilmiş, dehidratasyon 
işleminden sonra parafine gömülen dokulardan 
Rotary mikrotom (RM 2145) ile 5 mikronluk 
kesitler alınmıştır. Elde edilen kesitler 
Hematoksilen-Eosin, Gomori trichrome ve sodyum 
asetat ile tamponlanmış (pH 5.8) 0.025M, 
0.06M,0.3 M, 0.65M, 0.9M MgCl2 
konsantrasyonunda % 0.1’lik Alcian Blue ile 
boyanmıştır.  

M. myotis’in kalın barsak dokusundan 
alınan histolojik kesitlerde tunika mukoza, tunika 
submukoza, tunika muskularis ve tunika seroza 
olmak üzere dört tabaka ayırt edilmiştir. Kalın 
barsak mukoza yüzeyinin düzgün olduğu, kripta ve 
plika sirkülares gibi yüzey özelleşmeleri içerdiği 
görülmüştür. Tunika mukozanın fırçamsı kenarlı 
tek katlı prizmatik epitel, lamina propria ve 


