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PE–120

Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Sauria: Agamidae) 
Türünde Yaşa Bağlı Olarak Uzun Kemik Histolojisinin İncelenmesi 

Meltem Kumaş, Dinçer Ayaz
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, kumasmeltem@gmail.com

Amaç: Bu çalışmanın amacı, iskelet kronolojisi yöntemiyle yaşı belirlenmiş olan Laudakia stellio 
türünün farklı yaş aralıklarındaki bireylerinde uzun kemik histolojisinin incelenip, kemik dokudaki 
farklılaşma düzeylerini ortaya koymaktır. 

Gereçler ve Yöntemler: Hatay ilinin Samandağ ilçesinden Laudakia stellio türüne ait 41 (19 
♀♀, 15 ♂♂, 7 juvenil) adet örnek yakalanmıştır. Femur ve humerus kemikleri disekte edilerek 
%70 alkolde tespit edilmiştir. 2-8 saat arasında değişen sürelerde %5’lik nitrik asit içerisinde 
dekalsifikasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. 5-7µm arasında alınan kesitlere Goldner’s Trichrome, 
Alcian blue-PAS boyası uygulanmıştır. Ayrıca picro-sirius red boyama uygulanarak görüntüler 
polarize mikroskop altında incelenmiştir. Bu çalışma Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik 
Kurulu’nun 2011-027 no’lu kararıyla onaylanmıştır.

Bulgular: Embriyonik dönemde gelişen periosteal kemik canlının yaşamı boyunca tüm yaş 
gruplarında korunmaktadır. Endosteal kemik gelişimi ancak 2 yaşından daha büyük bireylerde 
görülmektedir. Oluşan bu sekonder kemik periosteal kemikten ince bir resopsiyon çizgisi ile 
ayrılmakta ve kemik iliği boşluğunun uç kısmında yer almaktadır. Kemiğin beslenmesi periosteal 
kemik üzerinde yer alan beslenme kanalı vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Periosteal kemikteki kollajen 
fibriller matriks içinde paralel bir dizilim göstermektedir. Primer kemikleşme merkezi, kemiğin 
diafiz kısımlarında görülen endokondral kemikleşme sonucu oluşmaktadır. Kıkırdak farklılaşması 
en iyi ilk 2 yaşlarda görülmektedir. Epifiz plağının yapısında yer alan 5 farklı kıkırdak zonu çok 
belirgin olarak ayırt edilmektedir. Matriksin mineralizasyonu azdır ve doku hücreden yana zengindir. 
Her bir epifiz, yumurtadan yeni çıkmış bireylerde tamamen hiyalin kıkırdak yapısındadır. Hiyalin 
kıkırdak yapısında olan epifiz 1. yaştan itibaren histolojik olarak ayırt edilebilen 3 farklı bölgeye 
farklılaşmaktadır. Bunlar; epifizin en dış kısmında yer alan hiyalin kıkırdak, metafiz ile bağlantılı 
büyüme plağı, hiyalin kıkırdak ile büyüme plağı arasında kalan epifizyal kıkırdaktır. Bu son bölge 
daha sonra sekonder kemikleşme merkezi olarak farklılaşmaktadır. Sekonder kemikleşme merkezi 
olan epifiz bölgeleri süngerimsi yapıda olup kemik trabeküllerinden oluşmaktadır. Osteositlerin 
boyutları ve şekilleri yaş grupları arasında değişiklik göstermektedir. Jüvenil bireylerde daha 
büyük olup erginlere nazaran daha fazla sayıdadır. 2 yaş üstü bireylerde üreme olgunluğuna erişme 
döneminden itibaren kemik gelişimi iyice yavaşlamakta kıkırdak farklılaşması daha ileri düzeylere 
taşınamamaktadır. Mineralize kemik etrafında kemik matriksini sentezleyecek olan osteoblast 
hücreleri kemik şeridi boyunca tek sıra halinde görülmektedir. Kemiğin apozisyonu söz konusu 
olmadığından kemik yıkımını gerçekleştiren osteoklastlara rastlanamamıştır. 

Sonuç: Bu çalışma ülkemizde dağılış gösteren sürüngen türleri üzerinde yaşa bağlı olarak uzun 
kemik histolojisinin incelendiği ve çalışma materyalimiz olan Laudakia stellio türünün kemik 
histolojisi hakkında verilerin ortaya konduğu ilk histolojik çalışma olarak önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Laudakia stellio, kemik, histoloji, Türkiye, Hatay 
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Teşekkür: Bu çalışma ‘Türkiye’deki Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Sauria: 
Agamidae) Populasyonlarında Yaş Tayini ve Uzun Kemik Histolojisi’adlı doktora tez çalışmamın 
bir bölümü olup, Ege Üniversitesi Fon Saymanlığı tarafından desteklenmektedir (Proje no: 2011-
Fen-008). 

PE–121

Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Sauria: Agamidae)
Türünün Hatay İlinde Yaşayan Popülasyonunda İskelet Kronolojisi
Yöntemiyle Yaş Tayini: Femur, Humerus ve Parmak Kemiklerinde

Dinlenme Çizgilerinin Karşılaştırılması

Meltem Kumaş, Dinçer Ayaz
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, kumasmeltem@gmail.com

Amaç: Bu çalışmada, Laudakia stellio türünün Hatay ilinde dağılış gösteren popülasyonuna 
iskelet kronolojisi yöntemi uygulanarak farklı kemik dokularında oluşan dinlenme çizgilerinin 
karşılaştırılıp yaş tayini için en uygun dokunun tespit edilmesi ve yaş kompozisyonunun belirlenip 
bazı büyüme parametrelerin ortaya konması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Hatay ilinin Samandağ ilçesine yapılan arazi çalışmaları sonucunda 
Laudakia stellio türüne ait 41 (19 ♀♀, 15 ♂♂, 7 juvenil) adet örnek yakalanmıştır. Örneklerin her 
birinden baş + gövde uzunluğuna ait ölçümler alınmıştır. Femur, humerus ve parmak kemiklerine ait 
dokular disekte edilip % 5’lik nitrik asit içerisinde 2-8 saat arasında değişen sürelerde dekalsifikasyon 
işlemi uygulanmıştır. Dekalsifiye dokulardan 10-15 µm’lik kesitler alınarak Ehrlich’s hematoksilen 
& Eosin ile boyanmıştır. Dinlenme çizgilerine ait gerekli ölçümlerin alınması ve görüntülenmesi 
için Olympus LC20 Görüntüleme ve Analiz Sistemi kullanılmıştır. Tüm istatistiki analizler SPSS 
14.0 ve M.S. Office Excel programlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Ege Üniversitesi Hayvan 
Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 2011-027 no’lu kararıyla onaylanmıştır.

Bulgular: Baş+gövde uzunluğu (BGU) erkek bireylerde ortalama 86,90 mm, dişiler bireylerde 
ortalama 80,01mm olarak bulunmuştur. Juvenil bireylerde 36,46 mm olarak tespit edilmiştir. 
Erkeklerde ortalama ve maksimum BGU, dişilerden daha büyüktür ancak bu fark cinsiyetler 
arasında istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır. (Mann-Whitney U-test, U=95,5, P= 0,103, P 
≤0,05). Jüvenil bireylerde herhangi bir yaş halkasına rastlanamamıştır. Ortalama yaş± SD, dişilerde 
2,26 ± 0,87 (N=19, Ekst: 1-4 yaş), erkeklerde 2,53±1,36 (N=15, Ekst: 1-5 yaş) bulunmuştur. 
Cinsel olgunluğa erişme yaşı dişilerde 2, erkeklerde 3 olarak belirlenmiştir. Her iki cinsiyette de 
BGU ve yaş arasında pozitif bir korelasyon olduğu ve bu ilişkinin istatiksel olarak önemli olduğu 
görülmüştür (Spearman’s korelasyonu; erkeklerde r: 0, 89 P: 0,00; dişilerde r: 0,79 P: 0,00). 
İncelenen örneklerin %98,96’sında femur ve humerus kemiklerindeki dinlenme çizgilerinin identik 
olduğu %26,47’sinde parmak kemiklerindeki dinlenme çizgilerinin sayısının femur ve humerusta 
gözlenenlerin sayısından 1 eksik olduğu bulunmuştur. Geri hesaplama sonucunda endosteal 
resorpsiyon sonucu tamamen bir halka kaybının olmadığı, örneklerin % 31,7’sinde halkaların 
kısmen resorpsiyona uğradığı tespit edilmiştir. Yaş tayini için en uygun kemiklerin femur ve 
humerus kemikleri olduğu ancak parmak kemiklerinin de bu amaçla kullanılabileceği sonucuna 
varılmıştır.


