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göstermek, glikojen miktarındaki değişiklikleri 
gözlemek amacıyla Periyodik Asit-Schiff (PAS) 
boyaması ile boyanmış, hepatositleri çevreleyen 
retikülin lifleri gözlemek amacıyla Gomori’nin 
gümüş impregnasyonu uygulanmıştır (AFIP, 1992; 
Bancroft ve Stevens, 1996). 

Çalışmamızdan elde edilen sonuçlara göre; 
taksolün etkisiyle karaciğerde vakuoler 
dejenerasyon, sinüzoidlerde genişleme, 
nekroenflamatuvar odaklar tespit edilmiştir. Sadece 
beta-D-glukan verilmesinin karaciğerde belirgin bir 
değişikliğe neden olmadığı görülmüştür. Taksol ve 
beta-D-glukanın birlikte verildiği gruplarda, taksol 
gruplarından daha az histolojik değişiklik 
gözlenmiştir. Ayrıca, taksol+beta-D-glukan 14. gün 
gruplarındaki histolojik görünümün, taksol+beta-D-
glukan 7. gün gruplarındaki ile karşılaştırıldığında 
normale daha yakın olduğu görülmüştür. 

Bu bulgular, bir serbest radikal süpürücüsü 
olan beta-glukanın, taksolün serbest radikal 
oluşumunu indükleyerek karaciğerde meydana 
getirdiği oksidatif hasarı azalttığını göstermektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Taksol, beta-glukan, 
karaciğer, histolojik değişiklikler 
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Poecilia sphenops’da (Poeciliidae, Teleostei) 
Kalbin Histolojik Yapısı 
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Son yıllarda teleost balıklarda kalp 

yapısına yönelik araştırmalar, memeli ve özellikle 
de insan kalbinin gelişimine  ve histopatolojisine 
dair incelemeler için model oluşturmakta ve büyük 
ilgi çekmektedir. Teleostlarda kan posteriörden 
anteriöre doğru kalbin sırasıyla sinüs venozus, 
atrium, ventrikulus ve  bulbus arteriozus 
bölümlerinden geçer. Teleost kalbinin kökeni, 
embriyonik gelişim mekanizması ve bölümlerinin 
görevleri çok geniş ölçüde tartışmalıdır. Kalbin 
tipik miyokardiyum özellikleri sadece atrium ve 
ventrikulusda izlenebildiği için bulbus arteriozus ve 
sinus venozus ek bölümler olarak değerlendirir ve 
bulbus arteriozusun ventral aortadan köken aldığını 
öne sürülürken, bu bölümün kardiyak kökenli 
olduğu ve sonradan kalp kası özelliklerini 
yitirdiğine ilişkin veriler de bulunmaktadır. 

Bu tartışmaları doğru ve ortak sonuçlara 
bağlayabilmek için daha fazla sayıda türle 
çalışılması gerektiği açıktır. Bu noktadan hareketle 
gerçekleştirilen araştırmada, kalp yapısına ilişkin 
bilgi bulunmayan bir teleost türü olarak Poecilia 

sphenops (Moly balığı) ele alınmış ve kalbin 
bölümlerinin histolojik yapısı değerlendirilerek, 
ayrıntılı incelemelere esas oluşturacak temel veriler 
ışık mikroskobu ile ortaya konmuştur.  
  
Anahtar Kelimeler: Kalp, Poecilia sphenops, 
histoloji  
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Melanogryllus desertus (Pallas, 1771) 
(Orthoptera: Gryllidae)’ta Orta Bağırsağın 

Histolojisi 
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 Bu çalışmada Melanogryllus desertus’ta 
orta bağırsağın yapısı histolojik olarak 
incelenmiştir. Mesenteron, ventrikulus, mide gibi 
farklı isimlerle de adlandırılan endoderm orijinli 
orta bağırsak, pek çok böcekte sindirim 
enzimlerinin salgılandığı, sindirim ve emilimin 
gerçekleştiği esas kısımdır. Araştırma sonucuna 
göre, M. desertus’ta orta bağırsağın 
anterolateralinde çıkıntı şeklinde iki büyük gastrik 
sekum yer alır. Gastrik sekumda kıvrımlar 
oluşturan tek katlı silindirik epitel hücrelerinin 
serbest yüzeylerinde mikrovilluslar bulunur. Burada 
yer alan tek katlı kübik epitelden oluşan gastrik 
bezler bağ dokusundan bir kılıfla çevrilidir. Orta 
bağırsağı döşeyen mikrovilluslu tek katlı silindirik 
epiteldeki yoğun salgı aktivitesi nedeniyle lümende 
çok sayıda irili ufaklı salgı granülleri gözlenir. Orta 
bağırsak lümeninde besinleri çevreleyen peritrofik 
zar bulunur. Epitel tabakasının bazalinde nidus adı 
verilen hücre kümeleri yer alır. İçte boyuna, dışta 
halka konumlu ince kas tabakaları ile sarılı olan 
orta bağırsağın posteriyorunda son bağırsağa doğru 
pilorik kapakçık uzanır.  
 
Anahtar Kelimeler: Melanogryllus desertus, 
Gryllidae, sindirim sistemi, orta bağırsak, histoloji, 
epitel hücreleri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


