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İzmir-Turkey (N 38°03’and E 27°02’). The digestive tracts were fixed in Bouin’s fixative for 24 hours, 
thereafter embedded in paraffin. Paraffin blocks were sectioned serially in 5 µm. These sections were 
stained with Harris Haematoxylin-Eosin (HE), Mallory’s Trichrom (MT), Periodic acid Schiff (PAS) 
and Alcian-Blue (AB) pH 2.5. Histochemical stainings were evaluated by measuring of 100 cells 
including epithelial and goblet cell area and AB/PAS positive material in cells of digestive system 
parts in each lizard. Data are presented as mean with standart deviation (SD). The differences were 
compared for statistical significance by one-way ANOVA and 2-tailed t-tests using SPSS 16.0. 

Results: Digestive system is mainly composed of four regions: esophagus, stomach, small and 
large intestine. Each consists mucosa, submucosa, tunica muscularis and serosa like in higher 
vertebrates. The folded esophageal mucosa had ciliated columnar epithelium with mucous secreting 
goblet cells which were stained positive with PAS and AB. The surface of columnar cells of gastric 
mucosa and gastric glands of stomach were strongly stained with PAS but did not show a reaction 
with AB. The mucosa of small intestine was composed of columnar epithelium with goblet cells 
which were showed a strong positive reaction with PAS and AB. Despite of the fact that the mucous 
secreting cells in the large intestine displayed a strong positive reactivity with PAS, they showed a 
weak reactivity with AB. 

Conclusion: This is the first study describing the histologic and histochemical structure of digestive 
system in O. elegans. There are some statistically differences in terms of AB /PAS staining cellular 
area and epithelial/nucleus area among digestive system parts; and PAS positive materials in goblet 
cells are much more than in the AB positive mucosubstances in the large intestine.
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Amaç: Bu çalışmada, opioid peptitlerden lösin enkefalin (lös-enk)’in yengeç sinir ve bağırsak 
dokularındaki lokalizasyonunun tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Primer ve sekonder antikorlar kullanılarak lös-enk’in yengeç dokularındaki 
lokalizasyonları belirlenmiştir. Parafin bloklar haline getirilen yengeç göz sapı, beyin, torakal 
gangliyon ve bağırsak dokularından mikrotomla 4 mm kalınlığında kesitler alınmıştır.

Çalışmada indirekt immünohistokimya yöntemi kullanılmıştır. Dokular, önce rabbit anti lös-
enk primer antikoru ile işaretlenmiş, daha sonra biyotinlenmiş anti rabbit sekonder antikoru ile 
boyanmıştır. Işık mikroskopi teknikleri kullanılarak, diaminobenzidin (DAB) ile kahverengiye 
boyanan immünopozitif hücreler izlenmiştir.

Bulgular: Lös-enk’in beyin ve torakal gangliyon dokularının sinir hücre gövdelerinde ve nöropilde 
iyi boyandığı gözlemlenmiştir. Yengeçlerin göz sapı dokusu elemanları olan LG, ME, MI, MT ve 
ON alanlarında, retinal pigment kısımlarında, 1. kiyazma, 2. kiyazma ve 3. kiyazma bölgelerinde 
kuvvetli bir immünopozitif işaretleme görülmüştür. 
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Bağırsak dokusunda epitelyumu oluşturan hücrelerin lumenlerinde kuvvetli bir immünopozitif 
işaretleme görülürken, epitelyumu saran bağ doku ve kas tabakalarında ise, zayıf bir immünopozitif 
işaretleme görülmüştür. Bağırsak dokusunun çalışılan diğer dokulara göre daha zayıf işaretlendiği 
gözlemlenmiştir. 

Sonuç: Elde edilen bulgular, lös-enk’in Callinectes sapidus sinir ve bağırsak dokularında 
üretildiğine, depolandığına ve önemli fizyolojik rollerinin bulunduğuna işaret etmektedir.
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Amaç: Siklofosfamid (CP) kanser tedavisinde çok yaygın kullanılan antimitotik bir ilaçtır. Ancak 
bağışıklık baskılanması ürotoksisite, nefrotoksisite ve kardiyotoksisite çoklu organ hasarları 
oluşturması bu yararlı ilacın kullanımını sınırlamaktadır. Kekik yağını ana bileşeni olan karvakrol 
(Car)’ün antioksidan (AO), antiinflamatuvar ve antimikrobiyal özellikleri bilinmektedir. Bu 
çalışmada CP nedenli kardiyotoksisite üzerine Car’ün olası koruyucu etkisi araştırılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Deneysel çalışmamızda Sprague-Dawley cinsi, sağlıklı, erkek sıçanlar her 
grupta 7 sıçan olacak şekilde 13 gruba bölündü (kontrol, zeytinyağı, 50-100-150 mg/kg CP grupları, 
5 ve 10 mg/kg Car grupları, CP+5 Car ve CP+10 mg/kg Car grupları). Kontrol grubundaki sıçanlara 
0.5 mL serum fizyolojik intraperitonal (i.p.) olarak verildi. 5 ve 10 mg/kg Car verilen gruplarla 0.5 
mL zeytinyağı verilen gruplara bu dozlar deney sonuna kadar verildi. CP ile birlikte Car verilen 
gruplarda Car uygulamasına CP uygulamasından 3 gün önce başlandı ve deney sonuna kadar 
devam edildi (6 gün). 4. gün hayvanlar tekrar tartıldı, CP dozları hesaplandı ve CP+Car birlikte 
verildi. Sadece CP verilen gruplarda CP uygulamasından üç gün sonra anestezi yapıldı. Böylece 
4. ve 7. günlerde hayvanlardan anestezi altında intrakardiyak kan alımı yapıldıktan sonra kalpleri 
alındı. Kardiyotoksisiteyi belirlemek için serum alanin transaminaz (ALT), aspartat transaminaz 
(AST), laktat dehidrogenaz (LDH), malondialdehit (MDA) ve kreatinin düzeyleri ölçüldü. Rütin 
histolojik doku takibinden sonra alınan alınan kalp dokusu kesitleri hemotoksilen - eozin boyasıyla 
boyanarak kalp dokusu histopatolojisi değerlendirildi. 


