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Sagitta setosa Müller, 1847 (Chaetognatha)’ nın 

Güney Doğu Karadeniz’deki Yaz Dağılımı 
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Yaygın holoplanktonik karnivor bir tür 
olan Sagitta setosa’ nın 7 Temmuz -13 Temmuz 
2001 tarihleri arasındaki alansal dağılımı 
çalışılmıştır. S. setosa örnekleri Giresun, Trabzon,  
Rize ve Hopa sahillerinden toplanmıştır. Her 
istasyondan 150 m ile yüzey arasından 75 µm göz 
açıklığına sahip plankton kepçesiyle önekler 
alınmıştır.CTD, besin elementleri yerinde 
ölçülmüştür. Organizmaların boyları ise 
laboratuarda ölçülmüştür. Çalışmamızın 
sonuçlarına göre en yüksek sayıda bireye Hopa 
istasyonunda rastlanırken en düşük sayıda 
organizmaya Giresun istasyonunda 
rastlanmıştır.Çalışma istasyonları arasında en 
büyük ortalama boy Trabzon mm  istasyonunda 
(8.99 mm) tespit edilirken, en küçük ortalama boy 
Giresun istasyonunda (5.82 mm)  belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sagitta setosa, Karadeniz, 
Zooplankton  
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İznik Gölü’nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio 

L., 1758)’ın Büyüme ve Üreme Özellikleri 
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Bu çalışmada, İznik Gölü’nden Mayıs 
1999 ile Temmuz 2003 tarihleri arasında yakalanan 
385 adet sazan (Cyprinus carpio) örneğinin büyüme 
ve üreme özellikleri incelenmiştir. Büyüme 
özelliklerine ilişkin olarak incelenen sazan 
örneklerinin yaş-boy, yaş-ağırlık, boy-ağırlık 
ilişkileri, kondisyon faktörü değişimleri ile üreme 
özelliklerine ilişkin olarak da gonadosomatik 
indeks, yumurta çapı ve fekondite değerleri ele 
alınmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre, İznik Gölü’nde 
yaşayan sazanların yaşlarının I-VII, ortalama çatal 
boylarının 61mm ile 810 mm; ortalama 
ağırlıklarının ise 5,5 g ile 8422 g arasında olduğu, 
oransal boy ve ağırlık değerlerinin yaşla birlikte 

azaldığı saptanmıştır. Kondisyon faktörünün Nisan, 
Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına kadar artma 
eğiliminde, bu dönemden sonra da Ekim’e kadar 
düşme eğilimde olduğu belirlenmiştir. 

Üremeye ilişkin olarak dişilerin III-IV, 
erkeklerinin II-III yaşlarında eşeysel olgunluğa 
eriştiği, üreme zamanının ise Nisan-Haziran ayları 
arasında olduğu belirlenmiştir. Dişilerde ve 
erkeklerde en yüksek gonadosomatik indeks değeri 
Mayıs 2003’de sırasıyla 20 ve 13,3 olarak 
hesaplanmıştır. Dişilerin yumurta çapları da Mayıs 
ve Haziran aylarında 1,10 mm ile 1,30 mm olmak 
üzere en yüksek değere ulaşmakta, ortalama 
yumurta sayısının ise III. yaşta 18.500’den VII. 
yaşta 1.402.935’e kadar arttığı saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler :  Cyprinus carpio, büyüme, 
üreme, İznik Gölü  
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Kuluçkanın Farklı Günlerinde Yumurtaya 
Verilen Organik İnsektisit Fipronilin Tavuk 
Embriyoları ve Kuluçka Sonu Erken Dönem 
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Fipronil diğerlerine göre daha yeni ve daha 
küçük bir grup olan pirazoller grubundan bir 
insektisit olup pek çok zararlıya karşı etkili 
olduğundan, zirai alanda, çevre sağlığında ve 
veteriner hekimlikte kullanımı tüm dünyada 
artmaktadır. Bu çalışmada yumurtaya kuluçka 
başlangıcı ve kuluçkanın 8. gününde LD50 ve 
subletal dozlarda verilen saf fipronilin tavuk 
embriyoları üzerindeki olası embriyotoksik ve 
teratojenik etkileri ile bu yumurtalardan elde edilen 
civcivlerin immün sistemleri üzerindeki zararlı 
etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 
161 µg/yumurta, 80.50 µg/yumurta ve 40.25 
µg/yumurta dozlarında fipronil beyaz yumurtacı 
(Bovans white) damızlıklara ait döllü tavuk 
yumurtalarına hava kamarası yoluyla enjekte 
edilmiştir. Ayrıca negatif kontrol amacıyla çözücü 
grubu ve pozitif kontrol amacıyla embriyotoksik 
etkisi iyi bilinen aflatoksin B1 grubu 
oluşturulmuştur. Kuluçkanın belirli günlerinde 
açılan yumurtalarda, ölü ve anormal embriyo 
oranları ile embriyo ağırlıkları, kuluçka sonunda ise 
civciv çıkış oranı, anormal civciv oranı ve civciv 
ağırlıkları belirlenmiş ve embriyo örnekleri Alizarin 
Red-S ile boyanmıştır. Kuluçka sonu elde edilen ve 
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optimum koşullarda 10 gün beslenen civcivlerden 
periferal kan örnekleri alınarak rutin yöntemlerle 
alyuvar ve akyuvar sayıları belirlenmiştir. Ayrıca 
her kan örneğinden dört adet froti hazırlanarak 
havada kurutulmuş ve ikisi rutin May-Grünwald 
Giemsa yöntemiyle boyanarak lenfosit oranları 
belirlenmiştir. Soğuk gluteraldehit-asetonda (-10°C) 
3 dakika tespit edilen diğer iki frotiye ise alfa-naftil 
asetat esteraz (ANAE-az) enzim demonstrasyonu ve 
takiben methyl-green çekirdek boyası uygulanmış 
ve ANAE-az pozitif lenfosit oranları belirlenmiştir. 

Bu çalışmada fipronilin tavuk embriyoları 
için istatistiksel olarak önemli düzeyde teratojenik 
etkisinin olmadığı (p>0.05), bununla birlikte 
embriyotoksik etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 
Kuluçkanın 8. gününde enjekte edilen fipronilin 
kuluçka öncesinde yapılan enjeksiyona kıyasla çok 
daha yüksek toksik etki gösterdiği belirlenmiştir. 
Ayrıca Alizarin Red-S ile yapılan boyamalarda, 
özellikle kuluçkanın 8. gününde fipronil 
enjeksiyonu yapılan tüm gruplardaki embriyolarda 
kuluçkanın 11. gününde iskelet sistemi gelişiminde 
belirgin gecikmeler gözlenmiştir. Bu sonuçlar, 
tavuk embriyolarında bu günlerde karaciğerin 
fonksiyonel olarak aktif olmasıyla ve geniş bir 
metabolik aktivite sahası bulunmasıyla bağlantılı 
olarak, fipronilin metabolitlerinin doğal formundan 
daha toksik olduğuna işaret etmektedir. Kuluçka 
başlangıcında fipronil verilen yumurtalardan 
kuluçka sonu elde edilen erken dönem civcivlerin 
periferal kanındaki akyuvar sayıları ile lenfosit ve 
ANAE-az pozitif lenfosit (T-lenfosit) oranları 
önemli düzeyde azalma göstermiştir (p<0.05). Bu 
sonuçlar ise metabolize olmamış fipronilin hücresel 
immünitede görevli T-lenfositlerin embriyonik 
gelişimi üzerinde zararlı etkileri olduğuna işaret 
etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Fipronil, tavuk embriyosu, 
embriyotoksisite, teratojenite, lenfosit, alfa-naftil 
asetat esteraz. 
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 Embriyonik gelişim sırasında 
organogenez, hücrelerin farklılaşması, hücre göçü 
ve proliferasyonu gibi bir dizi karmaşık süreci 

içerir. Normal morfogenez ve farklılaşma, hücre-
hücre ve hücre ekstrasellüler matriks etkileşimlerine 
bağlıdır. Çok sayıda ekstrasellüler matriks 
molekülü morfogenezde önemli rol oynar. Bu 
moleküller arasında hücre-hücre, hücre-
ekstrasellüler matriks etkileşimleri, hücre göçü ve 
organogenez gibi birçok biyolojik olayda rol alan 
fibronektin, kadherin ve katenin aileleri ve 
glikozaminoglikanlar sayılabilir. Bu çalışmada, 
farklı dönemlere ait fare embriyolarına ait karaciğer 
dokularında yukarıda sözü edilen ekstrasellüler 
matriks bileşenlerindeki olası değişimler ve bu 
değişimlere deksametazonun olası etkilerinin 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, gebe farelere 
hamileliğin 12., 13., 14. ve 15. günlerinde 
embriyolar çıkartılmadan 24 saat önce 
intraperitonal olarak 5 ml/kg tek doz deksametazon 
sodyum fosfat uygulandı. Kontrol gruplarına ise 
aynı şekilde ve oranda serum fizyolojik verildi. 
Embriyonik karaciğer dokularında ekstrasellüler 
matriks ve hücre yüzeylerinin önemli bileşenleri 
olan glikozaminglikanlardaki değişimlerini 
belirlemek için kesitler farklı pH ve MgCl2 
konsantrasyonlarında Alcian blue ile boyandı. 
Fibronektin, kadherin ve �-katenin 
moleküllerindeki değişimler ise 
immunohistokimyasal yöntemlerle araştırıldı. 
İncelenen tüm dönemlere ait karaciğer dokularında, 
Alcian blue boyamaları sonunda, kontrol ve 
uygulama gruplarında belirgin bir değişiklik 
olmadığı, özellikle fötal karaciğer hücrelerinin, 
megakaryositlerin ve sinüzoid duvarlarının 
karboksillenmiş ve sülfatlanmış 
glikozaminoglikanlar açısından zengin olduğu 
bulunmuştur. İmmunohistokimya bulguları ise 
fibronektin ve kadherin moleküllerinin kontrol ve 
uygulama gruplarında benzer yoğunlukta 
bulunduğunu, �-katenin moleküllerinin ise 
uygulama gruplarında özellikle sinüzoid duvarında 
bir artış gösterdiğini ortaya koymuştur.  
 
Anahtar Kelimeler: Ekstrasellüler matriks, 
embriyo, glikozaminoglikan, kadherin, beta-
katenin, fibronektin  
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Kurbağa larvaları tatlısu ekosistemlerinde 
önemli bir role sahiptir. Larvaların su içindeki 
gelişimi pek çok faktör tarafından  etkilenmektedir. 


