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Teşekkür: Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
(PAUBAP) tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2010FBE069).

PE–190

Balon Balıkları (Lagocephalus sceleratus ve
Lagocephalus spadiceus)’nda Deri Dokusunun Histolojik Yapısı

A.Erdem Dönmez, Cengiz Korkmaz
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Yenişehir Kampüsü 33169, Mersin, 

cngzkrkmz@hotmail.com.tr

Amaç: Bu araştırmada Ocak - Şubat 2009 ayları içerisinde Mersin Körfezi’nden yakalanan 
Tetraodontidae ailesinin iki farklı türüne ait toplam 10 adet balon balığı örneklenerek bu balıkların 
deri dokularının ve deri dokusunda toksin salgıladığı düşünülen yapıların histolojik incelemesi 
yapılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Deri örnekleri pektoral yüzgeçlerin posterior kısımları ve karın 
bölgelerinden alınmış ve histolojik doku takibi yöntemleri uygulanarak incelenmeye hazır hale 
getirilmişlerdir. Bu işlemler kapsamında doku örneklerine dehidratasyon, şeffaflaştırma, parafine 
gömme, kesit alma ve boyama işlemleri uygulanmıştır. 

Bulgular: Derinin epidermis tabakası bazal hücreler ve succiform (salgı) hücrelerinden meydana 
gelmektedir. Tetradotoksin salgıladığı düşünülen succiform hücreler derinin epidermis tabakasında 
bulunmaktadır. Bu hücreler, bazal hücrelere göre daha büyük, farklı şekillerde görülebilen ve daha 
dikkat çekici hücrelerdir. Hematoksilen eozin boyama sonrasında bu hücreler içi boş ve çekirdekleri 
perifere itilmiş büyük hücreler şeklinde gözlenmişlerdir. 

Sonuç: Bu çalışmada ile L.sceleratus ve L.spadiceus türlerinde tetradotoksin salgıladığı düşünülen 
yapıların salgı bezi veya kılıf benzeri bir yapı göstermedikleri, söz konusu yapıların salgı yapan 
hücreler (succiform hücreler) olarak varolduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Balon balığı, histopatoloji, deri, Mersin

PE–191

Karaduvar Limanından (Mersin, Türkiye) Yakalanan İnce Dudaklı 
Kefal (Liza ramada)’lerin Karaciğer Dokusunun Histopatolojisi

A.Erdem Dönmez, Cengiz Korkmaz
Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Yenişehir Kampüsü 33169, Mersin, 

cngzkrkmz@hotmail.com.tr

Amaç: Bu çalışmada, 2010 yılı ilkbahar (Mart-Nisan-Mayıs) aylarında, Mersin İli Karaduvar 
limanı civarından yakalanan 30 adet ince dudaklı kefalin (Liza ramada, Risso, 1826) karaciğer 
dokularının histopatolojisi incelenmiştir.
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Gereç ve Yöntem: Çalışma kapsamında, laboratuvara getirilen örneklerin öncelikle ortalama 
ağırlıkları ve ortalama boyları tespit edilmiştir. Örneklenen balıkların karaciğer dokuları çıkartılarak, 
% 10’luk nötral formalin çözeltisinde tespit edilmiş ve daha sonra histolojik inceleme için parafine 
gömülmüştür. Dokulardan 5 µm kalınlığında kesitler alınarak Hematoksilen-Eozin yöntemiyle 
boyama işlemine tabi tutulmuşlardır.

Bulgular: İncelenen dokularda karaciğerin ana hücre ve yapılarının yanı sıra, hepatositlerde 
sitoplazmik vakuolizasyon, karaciğer sinuzoidleri ve karaciğer venalarında genişlemeler ile 
konjesyonlar, hemoglobin yıkımlanmasına bağlı olarak makrofaj hücrelerinin sayılarında artma ve 
yayılım alanlarında genişlemeler ile yine bu hücrelerin sitoplazmalarında hemosiderin pigmenti 
birikimi tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, fokal nekrozlar ve lenfositik hücre odakları ile nonspesifik 
ve parazitik granülomların varlığı belirlenmiştir.

Sonuç: Örnekleme bölgesinin farklı kirletici faktörlerin etkisinde olması söz konusu histopatolojik 
bulguların ortaya çıkmasının nedeni olarak düşünülmektedir. Bunun yanı sıra bölgenin diğer 
biyoindikatörler olarak değerlendirilen biyokimyasal ve fizyolojik etmenler açısından da 
incelenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kefal, histopatoloji, karaciğer, Mersin, Karaduvar

PE–192

Topikal Olarak Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Uygulanması 
Diyabetik Yaralarda Antioksidan Düzeylerini Arttırır mı?

Ebru Uzun, Kaan Kaltalıoğlu, Zeynep Kalay, Şule Coşkun Cevher
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Teknikokullar, Ankara, ebruuzun06@gmail.com

Amaç: Çalışmamızda, endotel hücreleri için önemli etkileri olduğu bilinen vasküler endotelyal 
büyüme faktörü (VEGF)’nün, streptozotosin (STZ) ile diyabetik hale getirilen ratlarda geciken yara 
iyileşmesi sırasında kitosan taşıyıcı jel ile birlikte uygulanmasının 3. günde antioksidanlar üzerine 
etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: STZ (i.p. 60 mg/kg) ile diyabet oluşturulan ratlar; tedavisiz (n=6), kitosan 
(n=6), kitosan+VEGF (n=6) olarak 3 gruba ayrılmıştır. Ratlarda medulla spinalisin iki yanında 
eksizyonel kesi yaraları oluşturulmuştur. VEGF grubunda yaralara her gün birer kez topikal 
yolla kitosan jel içerisinde VEGF-A (7 ng/ml), kitosan grubunda ise aynı miktarda kitosan jel 
uygulanmıştır. İyileşmenin 3. gününde ratlar feda edilerek yara dokusu GSH, AA düzeyleri ve SOD 
aktivitesi spektrofotometrik yöntemle ölçülmüştür. 

Bulgular: VEGF uygulanan grup ile diğer gruplar karşılaştırıldığında, VEGF uygulanan grubun 
yara dokusu GSH düzeyleri (2,55 ± 1,16 µmol/g doku), 3. günde hem tedavisiz gruba (0,84 ± 0,32 
µmol/g doku) hem de kitosan grubuna (1,33 ± 0,65 µmol/g doku) göre anlamlı olarak artmıştır 
(P < 0,05). VEGF uygulanan grubun yara dokusu AA düzeyi (0,15 ± 0,01 mg/g doku), tedavisiz 
grup (0,10 ± 0,01 mg/g doku) ile karşılaştırıldığında 3. günde anlamlı olarak artmıştır (P < 0,05). 
VEGF uygulanan grubun yara dokusu SOD enzim aktivitesi ise diğer iki grupla karşılaştırıldığında 
anlamlı bir değişiklik bulunmamıştır (P > 0,05).


