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faunasıyla ilgili ilk araştırmalar 19. yüzyılın sonlarında yabancı bilim insanlarınca başlatılmış olup 
günümüzde yerli bilim insanlarının da katkısıyla ivme kazanarak artmıştır. Bu çalışmada Türkiye 
böğü faunası üzerine yapılan çalışmalar dönemler halinde incelenmiş olup; taksonomik ve faunistik 
gelişmelerin bugünkü durumu ele alınmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: 1876-2012 arasında Türkiye böğüleri üzerine yapılan taksonomik ve 
faunistik tüm literatürler incelenerek değerlendirilmiştir.

Bulgular: Türkiye böğü faunasına ilişkin ilk çalışma 1876 yılında Pietro Pavesi tarafından 
yapılmıştır. Daha sonraki çalışmalar sistematik ve faunistik ağırlıkta olmak üzere devam etmiştir. 
Fakat böğüler yerli bilim insanlarının ilgisini 21. yüzyılın başlarında çekebilmiştir. Faunistik ve 
sistematik çalışmaların yanısıra detaylı eksternal morfolojileri ve fonksiyonel morfolojileri üzerine 
yapılan çalışmalarda ivme kazanarak artmıştır. Ülkemiz böğü faunası komşu ülkelerin böğü 
faunasıyla kıyaslanarak ele alınmış ve biyoçeşitlilik vurgulanmıştır. 

Sonuç: Ne yazık ki ülkemizde böğüler üzerine olan ilgisizlik hala devam etmekte olup, zaman 
zaman görsel ve yazılı basınında etkisiyle spekülatif bilgi oluşmuştur. Çalışma kapsamında Türkiye 
böğü faunasının bugünkü durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, böğü, Solifugae, fauna
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Laudakia stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Sauria: Agamidae) 
Türünde Post-Embriyonik Süreçte Karaciğer Dokusundaki 

Farklılaşmanın Histolojik Açıdan İncelenmesi
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Amaç: Bu çalışmada, yaşı iskelet kronolojisi yöntemiyle belirlenmiş olan Laudakia stellio türüne 
ait bireylerde karaciğer dokusunda meydana gelen değişikliklerin embriyonik dönem sonrası farklı 
yaş gruplarında histolojik açıdan incelenerek sonuçların ışık mikroskobu düzeyinde 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. Örneklerden 
karaciğer dokuları disekte edilip bouin fiksatifi içerisinde tespit edilmiştir. Fiksasyondan sonra 
dokular uygun histolojik işlemlerden geçirilerek parafine gömülmüştür. 5-7 µm arasında alınan 
kesitler Gill’s hematoksilen & Eosin, PAS, Picro-sirius red ve Goldner’s Trichrome boyaları ile 
boyanarak ışık mikroskobu altında incelenmiştir. Bu çalışma Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri 
Yerel Etik Kurulu’nun 2011-027 no’lu kararıyla onaylanmıştır. 

Bulgular: Karaciğer vücudun ventral kısmında yer alan sağ ve sol olmak üzere 2 lobtan oluşan 
bir organdır. Hepatosit olarak adlandırılan karaciğer parankim hücreleri iri, yuvarlak nukleuslu 
ve poligonal şekillidir. Hücreler çoğunlukla çift nukluesludur ve bu nukleuslar hücrenin basal 
kısmında yer almaktadır. Hepatosit hücreleri karaciğer dokusu içerisinde bir araya gelerek lobül 
denilen yapıları oluşturmaktadır. Her bir lobül etrafında ince bir bağ dokusu kılıfı vardır ve bu kılıf 
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sayesinde lobüller birbirinden ayrılmaktadır. Bu kılıfın yapısında yoğun miktarda retikuler fibriller 
bulunmaktadır. Safra kanalı, hepatik ven ve hepatik arteri içeren triad yapılarının sayısı genel olarak 
her bir lopta 1 ya da 2 adettir. Bu yapıların etrafında ayrı bir bağ dokusu kılıfı daha bulunmaktadır. 
Yumurtadan yeni çıkan bireylerde hepatosit sütunları daha düzenlidir. Yaşlanmayla birlikte hücre 
sütunlarında bozulmalar görülmüştür. Tespit ettiğimiz en büyük yaş olan 5 yaşındaki erkek 
bireylerde hepatositlerin etrafında gözlenen melanomakrofaj hücrelerindeki artış ve paralelinde 
gerçekleşen nekroz olayı en yüksek seviyededir. Ayrıca hücreler arasında damar dışına çıkmış 
kan hücrelerine rastlanmıştır. Melanomakrofaj hücrelerindeki yaşa bağlı olarak meydana gelen 
kademeli artıştan ötürü bu türün bulunduğu çevrede toksik veya enfeksiyona sebep olan bir etmenle 
karşı karşıya kaldığı, ayrıca hücrelerde meydana gelen malformasyonun sebebinin yoğun miktarda 
besin yetersizliği, yoğun çevresel stres gibi ekzogen faktörlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Sonuç: Bu çalışma dikenli keler Laudakia stellio türünde karaciğer dokusundaki farklılaşma 
yaş grupları düzeyinde incelenerek post embriyonik gelişim sürecinde yüksek oranda metabolik 
aktivitelerden sorumlu olan karaciğer dokusunun histolojik yapısı hakkında veriler ışık mikroskobu 
düzeyinde ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Laudakia stellio, karaciğer, histoloji, Türkiye, Hatay 

Teşekkür: Bu çalışma 2011/FEN/008 no’lu proje kapsamında Ege Üniversitesi Fon Saymanlığı 
tarafından desteklenmektedir. 
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Amaç: Marmara Denizinin doğusunda yer alan Samanlı Dağları İzmit, Adapazarı, Bilecik, Bursa 
ve Yalova olmak üzere 5 ilin sınırları içerisinde yer alır ve Marmara, Karadeniz ve Ege bölgeleri 
arasında konumlanmıştır. Türkiye’deki ilk Orthoptera kayıtlarından bazıları bu bölgeden verilmiş 
olmasına rağmen, Samanlı Dağları bir bütün olarak çalışılmamış ve Orthoptera faunası tespit 
edilmemiştir. Bölgeden bilinen 44 tür farklı çalışmalarda verilmiş olan kayıtlardan ibarettir. Bu 
yüzden Samanlı Dağları’nın Orthoptera faunasını ortaya çıkarılmak, ayrıca konumu itibariyle 

Anadolu ve Avrupa arasında biyolojik bir köprü olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Samanlı Dağlarında 2007, 2008 ve 2009 yıllarında Haziran-Ekim ayları 
arasında 28 arazi gezisinde 82 farklı lokalitede ve 100’ün üzerinde alan çalışması yaparak toplanmış 
olan materyal, standart entomoloji teknikleri uygulanarak müze materyali haline getirilmiştir. 
Örnekler Abant İzzet Baysal Üniversitesi Entomoloji Müzesi’nde bulunan karşılaştırma materyali 

ve mevcut literatür aracığıyla teşhisleri yapılarak, sistematik bir sırada koleksiyona dahil edilmiştir. 

Bulgular: Yapılan çalışmalarda Samanlı Dağları’ndan toplanan 933 orthopter örneği incelenmiş, 
7 familya, 53 cinse ait 75 tür ve alttür tespit edilmiştir. Bunlardan 33 tanesi çalışma bölgesi için, 


