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Blue 8 GX (pH 5.8)/Periodic Acid-Schiff 
(AB/PAS) ile boyanmıştır. 

L. danfordi derisi epidermis ve dermis 
olmak üzere iki tabakadan oluşmuştur. Epidermis 
dışta keratinize çok katlı yassı, içte kübik veya 
prizmatik epitel hücrelerini içermektedir. Yapı ve 
kalınlık bakımından epidermisten farklı olduğu 
gözlenen dermis bol miktarda kollagen lif, kan ve 
lenf damarları ile kromatoforlara sahip bağ dokusu 
özelliğindedir. Birbiri üzerine binmiş keratin 
plakalar epidermis ve dermis katlantısından 
meydana gelmiştir. AB-PAS boyama sonucuna 
göre; epitel bazal tabakasında ağırlıklı olarak HA 
olmak üzere Ch-S ve DS gözlenmiştir. Dermis bağ 
dokusunda ise baskın olan GAG çeşidi Ch-S ve DS 
iken  Heparin ve heparan sülfat ise oldukça azdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Lacerta danfordi, deri, 
glikozaminoglikan, histoloji.  
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Laudakia stellio (Agamıdae, Linnaeus 1758) 
Midesinin Histolojik Yapısı İle Fundus ve Pylor 
Bölgelerinde Mukoza İçeriğinin Histokimyasal 
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 Canlı organizmalarda çeşitli metabolik 
fonksiyonlar için gerekli olan karbohidratlar protein 
veya lipidler ile birleşerek hücre yüzeyinde dağılım 
gösteren glikokonjugatları oluştururlar. 
Glikokonjugat molekülleri ile reseptörlerinin 
etkileşimleri hücre ve doku fonksiyonlarının 
kontrolünde önemli rol oynar.  Sindirim 
kanalındaki organlarda Goblet hücreleri tarafından 
salgılanan mukus kaygan bir yüzey oluşturarak 
tunika mukozayı bakteri ve parazitlere, 
kimyasallara, asitliğe karşı korur ve farklı iyonlar 
için difüzyon bariyeri oluşturur. Bunun yanı sıra 
epitelin mekanik hasarlardan zarar görmesini 
engeller. Bu çalışmada amaç, Laudakia stellio’nun  
mide dokusunun histolojik yapısının ve  midenin 
fundus ve pylor bölgelerinde mukoza içeriğinin  
histokimyasal olarak  belirlenmesidir. 
 Haziran 2006 tarihinde Paşa Yaylası-
Aydın’dan yakalanan 10 adet (5 ♂♂, 5 ♀♀) L. 
stellio canlı olarak laboratuvara getirilmiş, eter 
anestezisi ile bayıltılan hayvanların mideleri 
çıkarılmıştır. Midenin cardia, fundus ve pylor 
bölümleri ayrıldıktan sonra Saint Marie (SM) tespit 
solusyonu ile 24 saat tespit edilmiş, alkol ve ksilol 
serilerinden geçirilerek parafine gömülmüştür. 

Rotary mikrotom (RM 2145) ile 5 mikronluk 
kesitler alınmış, genel histolojik yapıyı belirlemek 
için Hematoksilen-Eosin, Gomori trichrome, 
Glikozaminoglikan (GAG) çeşitleri için Alcian 
Blue 8 GX (pH 5.8)/Periodic Acid-Schiff 
(AB/PAS) ile boyanmıştır. 
 L. stellio midesi anatomik olarak  fundus 
ve pylor olmak üzere iki bölgeden oluşmuştur. 
Histolojik olarak mukoza, submukoza, muskularis 
ve adventisya tabakalarını içermektedir. Mukoza; 
tek katlı prizmatik epitel ile örtülü olup, fundus 
bölgesi basit tubuler yada dallanmış tubuler 
bezlerden zengindir. Pylor bölgesindeki bezler ise 
fundus bölgesindekilere göre daha kısa (sığ) dır. 
İçte sirküler dışta longitudinal düzenlenmiş düz kas 
liflerinden oluşan muskularis mukoza ile mukoza 
tabakası bol miktarda kollagen lif içeren gevşek bağ 
dokusu özelliğindeki submukoza tabakasından  
ayrılmıştır. Tunika muskularis tabakasının kas 
lifleri içte sirküler dışta longitüdinal olarak 
düzenlenmiştir. Adventisya tabakası ince, gevşek 
bağ dokusundan oluşmuştur. AB (5 farklı MgCl2 
konsantrasyonu)-PAS boyama sonucuna göre; 
midenin fundus ve pylor bölgelerindeki salgı 
hücrelerinde glikoproteinler ve nötral 
polisakkaritler baskın iken aynı bölgelere ait 
muskularis mukoza ve bazal tabaka ile lamina 
propia kısmında ise başta hyaluronik asid (HA) 
olmak üzere kondroitin sülfat (Ch-S) ve dermatan 
sülfat (DS) baskındır.  
  
Anahtar Kelimeler: Laudakia stellio, mide, 
glikozaminoglikan, histokimya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


