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GD3’te görülmektedir. Yapısında üç Sia bulunduran GD3, uçtaki Sia’nın 9. karbon atomuna asetil 
grubu eklenmesiyle 9-O-asetil GD3’e dönüşmekte ve apoptozisi engellemektedir. Sonuç olarak; 
hem N- ve O- glikozilasyonun engellenmesinin hem de Sia asetilasyonlarının embriyonik gelişim 
sürecindeki apoptozisi azalttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Balb/c fare embriyo karaciğeri, Apoptozis, N- ve O- Glikozilasyon, Sialik 
asit, CapLC-ESI-MS/MS ve Stereoloji yöntemleri

Teşekkür: Çalışma materyali olarak “107T129 No.lu Tübitak Projesi” kapsamında kullanılan 
embriyoların proje kapsamı dışında kalan karaciğer dokuları kullanılmıştır. Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hayvan Etik Kurulu Karar Numarası: 2007-4
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Amaç: Protein ve lipitlere karbohidratların eklenmesiyle oluşan glikokonjugatların, hücre 
tutunması, hücre göçü, hücre farklılaşması, fertilizasyon, gelişim, sinyal iletimi, tümör metastazı ve 
gelişimi gibi birçok biyolojik olaylarda oldukça önemli rolleri olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada 
N- ve O- bağlı glikozilasyonun engellenmesinin embriyonik fare karaciğer gelişimine ve doku 
modellenmesine etkilerinin histolojik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Gereç, 15. gündeki Balb/c fare embriyolarının karaciğer dokusudur.* Gebe 
farelere gebeliğin 12. gününde N- glikozilasyonu engellemek için Tunikamisin, O- glikozilasyonu 
engellemek için ise Benzil GalNAc uygulaması intraperitonal olarak yapılmıştır. Gebeliğin 15. 
gününde disekte edilerek çıkartılan embriyolar Bouin ile tespit edilmiş ve parafine gömülmüştür. 
Rotary mikrotomda alınan kesitler Hematoksilen-Eozin ile boyanıp Leica DM 4000B araştırma 
mikroskobunda incelenmiştir.

Bulgular: N- ve O- bağlı glikozilasyonun engellenmesi, karaciğer gelişiminde çeşitli anormalliklere 
neden olmuştur. Sinüzoidal alanlar kontrol grubunda homojen bir dağılım göstermesine karşın, 
N- ve O- bağlı glikozilasyonun engellendiği uygulama gruplarında yapısının bozulduğu ve doku 
içinde neredeyse kaybolduğu görülmüştür. Benzer şekilde venlerin bazal tabakalarında ve endotel 
hücrelerinde belirgin bozulmalar ve baloncuk oluşumu şeklinde anormallikler gözlemlenmiştir. 
Normalde embriyonik gelişimin 15. gününde hücreler mesafeli ve düzgün bir dizilim göstermesine 
rağmen, N- ve O- bağlı glikozilasyonu engellenmiş gruplarda hücrelerde normal dizilimden sapma, 
sık ve düzensiz dağılım görülmüştür. Embriyonik karaciğer gelişiminin bu evresinde safra kanalını 
oluşturacak alanların da görülmesi gerekirken, özellikle O- glikozilasyonu engellenmiş gruplarda 
bunun aksine yer yer işlevini kaybettiği düşünülen yığınlar halinde hücre kümeleri görülmüştür.

Sonuç ve Tartışma: Glikobiyoloji, birçok biyolojik mekanizmanın ve hastalıkların seyrinin 
açıklanmasına yepyeni bir bakış açısı getirmiştir. N- ve O- bağlı glikozilasyonun engellendiği 
uygulama gruplarında kontrol grubuna göre oldukça belirgin anormallikler tespit edilmiştir. Hem 
hücre içinde hem de hücre dışında glikokaliksin yapısını oluşturan N- ve O- bağlı glikoproteinler, 
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hücrenin hem kendi içindeki biyolojik mekanizmaların hem de çevreleriyle olan ilişkilerinin 
düzenlenmesinde rol oynamaktadırlar. Glikozilasyon mekanizmalarındaki aksaklıklar hücrelerin 
görev ve kimliklerini değiştirmiş, gelişim sırasındaki göçlerini ve farklılaşma durumlarını 
olumsuz yönde etkilemiştir. Hücreler normal dizilim gösterememiş, yer yer yığınlar oluşturmuş, 
sinüzoidal yapıların ve kanalların oluşumu engellenmiştir. Bu sonuç özellikle hücre yüzeyinde 
bulunan glikoproteinlerin, hücrelerin çevreleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesinde, embriyonik 
gelişimde hücre göçünde, doku modellenmesinde ve hücre farklılaşmasında anahtar rol oynadığını 
göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Balb/c fare embriyosu, Karaciğer, N- ve O-Glikozilasyon, Tunikamisin, 
Benzil GalNAc

Teşekkür: Çalışma materyali olarak “107T129 No.lu Tübitak Projesi” kapsamında kullanılan 
embriyoların proje kapsamı dışında kalan karaciğer dokuları kullanılmıştır. Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hayvan Etik Kurulu Karar Numarası: 2007-4
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Objectives: Abnormal individual of Amphiura chiajei Forbes, 1843 is reported at the Aegean 
Sea coastal water of Turkey. It is the first record from Aegean Sea. A tetramerous individual was 
sampled and photographed.

Materials and Methods: The aberrant specimen of A. chiajei was collected using a Van Veen grab 
at depth of 11 m from Güllük Bay in May 2009. Güllük Bay is located at the south-western Aegean 
coast of Turkey and known as high density of aquaculture and tourism. Sampling stations were 
located nearby of aquaculture activity that may cause some environmental changes in sediment and 
water column surround.

Results: In this study, one abnormal “Four rayed” individual was found out of a total 32 specimens. 
The individuals fall within the genus Amphiura by following morphological characters: Each jaw 
has two infradental papillae and gap existing between the infradental papillae and outer papillae; 
Dorsal and ventral surfaces of the disc are covered with small scales without any apines; Two large 
tentacle scales forming an acute angle. They are identified as A. chiajei Forbes, 1843 by virtue of 
fan-shaped dorsal arm plates, and 4-6 short, straight and not widened arm spines at the tip on each 
lateral arm plate. The aberrant individual shows tetramerous symmetry, four paired radial shields, 
four jaws; four paired buccal plates and four arms and had rectangular body shape. 

Conclusion: An aberrant ‘four rayed’individual of Amphiura chiajei was reported for the first 
time from Turkish seas. Güllük Bay is known as intense aquaculture and tourism activities. 
Anthropogenic impacts may induce abnormal metamorphosis in the individuals.
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