
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

223

Sonuç: Genel olarak yumuşakçalarda sindirim bezi, besinlerin hücre dışı ve hücre içi sindirimini, 
besin moleküllerinin absorblanmasını, lipid, glikojen ve çeşitli minerallerin depolanmasını sağladığı 
gibi ayrıca detoksifikasyonda önemli bir rol üstlendiği bilinmektedir. 

Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de yaygın dağılım gösteren kara salyangozu türü Cornu 
aspersum’da özellikle belirgin yapılara özgü çeşitli histolojik ve histokimyasal boyamalarla, 
dokuyu oluşturan hücreler ile hücresel bölgeler detaylı bir şekilde gösterilmekte ve yapı ile 
fonksiyon arasındaki ilişki belirgin biçimde ortaya konulmaktadır. 
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Amaç: Mus domesticus türünün kromozomları C- ve AgNOR bantlama ile incelenerek, türün kar-
yosistematiğine katkıda bulunulmuştur.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada Samsun ilinden alınan toplam 15 Mus domesticus örneği 
materyalimizi oluşturmaktadır. Laboratuvara getirilen örnekler önce teşhis edilmiş ardından 
karyolojik çalışmalar yapılmıştır.

Kemikten alınan ilik, ilk olarak KCl daha sonra fiksatif (metanol+etanol) ile muamele edildikten 
sonra lamlara aktarılmıştır. Daha sonra preparatlar kromozom şekilleri ile diploid kromozom sayısı 
(2n), temel kromozom sayısı (NF) ve otozomal kromozomların kol sayısının (NFa) tespiti için 
giemsa boyasıyla boyanmıştır. Kromozomları belirgin en iyi metafaz plakları tespit edildikten 
sonra bu preparatlara AgNOR ve C- bantlamaları yapılmıştır. Kromozomların digital kamera bağlı 
mikroskopta fotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmada Mus domesticus türünde 2n=40, NFa= 38 ve NF= 40 olarak tespit edilmiştir. 
Kromozom setinde büyükten küçüğe doğru sıralanan 19 çift akrosentrik kromozom bulunmaktadır. 
X ve Y kromozomları ise akrosentriktir. Tüm akrosentrik kromozomlar perisentromerik konstitüf 
heterokromatin içermektedir. Nükleolar organize edici bölgelere (NORs) ise 3-5 kromozom çiftinde 
rastlanmıştır. 

Sonuç: Türkiye’de yayılış gösteren ev faresi (Mus domesticus) kromozomlarının C- ve AgNOR 
bantlama çalışması ilk defa bu çalışma ile verilmiştir.
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Teşekkür: Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 12/42 nolu kararı ile 
gerçekleştirilmiştir.


