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aksonlara sahiptir. Primer duyu nöronlarının 
hedeflerini bulması, innervasyon yapması ve 
spesifik reseptör oluşturması önemli bir araştırma 
alanıdır. Ancak bu ilişkinin hücre kültüründe 
incelenmesi için model sistemler oldukça 
yetersizdir. Bu araştırmada, fare arka kök 
gangliyonlarından izole edilen primer duyu 
nöronlarının üç boyutlu bir matriks içerisinde, aynı 
hayvandan alınan epidermis parçalarıyla birlikte ko 
kültürünün yapılması ve iki ayrı hücre tipi arasında 
yönelme, innervasiyon gibi fizyolojik olayların 
gerçekleşip gerçekleşmediği incelendi. Bunun için 
postnatal-1 (p1) Balb-C türü fareden, DRG 
nöronları ve epidermis enzimatik yöntemlerle 
saflaştırıldı. Ekstraselüler matriks olarak kollojen 
tip I ve laminin kullanıldı. Kültürün 24. saatinde 
çok sayıda nöronun akson uzattığı, epidermis 
kesitlerine yakın nöronlarda bu aksonların 
çoğunlukla epidermise yöneldiği gözlendi. 
Immunofloresan islemlerin ardindan konfokal 
mikroskop yontemi ile noronlarin epitel tabakasina 
yonlenmeleri gosterildi.  
 
Anahtar Kelimeler: Primer duyu noronlari, 
epidermis, ko kultur, konfokal, uc boyutlu kultur   
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Çanakkale Boğazı kıyılarında karaya 
vurmuş Delphinidae familyasından Tursiops 
truncatus ve Delphinus delphis türlerinde kafatası 
uzunluğunun kondilobasal uzunluğa oranı, diş ve 
omurların toplam sayı ve dağılımları ile bazı 
postkranial ve kranial karakterler arasındaki 
farklılıklar osteolojik yönden karşılaştırmalı olarak 
incelenmiştir. 

Delphinus delphis türünün Tursiops 
truncatus türüne göre omur ve diş sayılarının daha 
fazla olduğu ayrıca Delphinus delphis’in rostruma 
ait genişliğinin kondilobasal uzunluğa oranının, 
Tursiops truncatus’a göre daha düşük olduğu tespit 
edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Tursiops truncatus, Delphinus 
delphis, Delphinidae,  cranial osteoloji, Çanakkale 
Boğazı  
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Bu çalışma ile fare yavrularının bazı 
morfolojik parametreleri üzerine kronik florozisin 
etkileri araştırıldı. Bu araştırma 18 erkek ve 18 dişi 
yetişkin farenin yavruları üzerinde yürütüldü. 
Fareler 3 gruba ayrıldı (Kontrol, 10 ppm (A) ve 40 
ppm (B) F¯). Bu çalışmanın sonucunda, yavru elde 
etme süreleri B grubunda Kontrol ve A grubuna 
göre uzadı (P<0,01).  Aynı zamanda fare 
yavrularının kuyruk uzunlukları B grubunda diğer 
çalışma gruplarına göre daha az oldu (P<0,01).  
Sonuç olarak, kronik florozisin yavru alma süresi 
ve yavruların kuyruk uzunluğunu etkilediği, fakat 
yavruların ağırlığını, femur uzunluğunu ve kafatası 
çapını etkilemediği gözlendi. 
 
Anahtar Kelimeler: Kronik florozis, morfolojik 
parametre, fare. 
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 Salamandra cinsinin üyeleri dünyada; 
Avrupa, Kuzey Afrika ve Yakın Doğu’da yayılış 
göstermektedir (Steinfartz et al. 2000). Türkiye’de 
ise Erzincan, Bitlis, Adana, Mersin, Hatay illerinde 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayıldıkları 
bilinmektedir (Baran 2005). Bu türün bireyleri 
dağlık ve tepelik bölgelerdeki nemli orman ve 
ağaçlık alanlarda, yaprak altları, taş araları ya da 
oyuklarda yaşarlar. 
 Bulundukları ortam koşullarına bağlı 
olarak, dağılım alanları içerisinde doğurarak üreyen 
(ovovivipar) ve yumurtlayarak üreyen (ovipar) 
populasyonları bulunmaktadır. Bu çalışmada, konu 
ile ilgili yazılı kaynak oluşturmak amacıyla 
Hatay’ın Yayladağ ilçesinin Şenköyü’nden 
yakalanan 1 adet dişi bireyin yakalandığı gün 
toplama kabına doğurduğu yavruların ilk 1 yıl 
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süresince laboratuvar koşullarındaki metamorfoz 
öncesi (larval dönem) ve sonrası (yavru dönemi) 
büyüme ve gelişimleri ile desenlenmeleri 
incelenmiştir. 
 Yavrular sucul evredeyken (larva aşaması) 
günlük olarak su pireleri (Daphnia sp.) ve 
sivrisinek larvalarıyla beslenmiştir. 
 İki ayın sonunda metamorfoz geçiren 
larvaların solungaçları kapanarak yavrular karasal 
evreye geçmiştir. 
 Karasal evrede, yavrular için taşlı ve 
yosunlu ortamlar hazırlanmıştır. Genç yavrular, 3 
aylık süreçte her gün canlı Tubifex sp. ile ve sonraki 
3 ayda iki günde bir ve daha sonra da hayvanların 
büyüme hızı ve yem alım isteklerine bağlı olarak 3- 
4 günde bir kez olmak üzere canlı solucanlar ve 
özellikle toprak solucanları ile beslenmiştir. 
 İnceleme sürecinde her bir birey farklı 
kapta tutulmuş, tüm bu süreç içinde fotoğrafları 
çekilerek, büyüklük değişimi, solungaçların 
kaybolması, desenlerin oluşması gibi kimi 
özellikleri belgelenmiştir.  
 Yavruların haftalık olarak boy ve 
ağırlıkları ölçülerek büyümeleri incelenmiştir. Altı 
aydan sonra gelişimlerini belirlemek amacıyla 
çeşitli morfometrik ölçümleri yapılmıştır. 
 Bu süreç içinde ölen yavruların sayısı ve 
ölüm zamanları da kaydedilmiştir.  
 Böylece Türkiye’nin Hatay ilindeki 
Salamandra salamandra türüne ait tek bir anadan 
doğan yavrular arasındaki büyüme, gelişme ve 
desenlenme farklılıkları istatistiksel yöntemlerden 
de yararlanılarak ortaya konmuştur.  
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Macronemurus bilineatus Brauer, 1868, 
dişileri (Şekil 1) 25.07.2006 tarihinde, Bolu 
(Kıbrıscık, Karaköy, Kıbrıscık-Bolu Yolu 11. km), 
40º26’25’’N/31º50'13’’E, 1234 m. toplandı. 
Toplanan dişiler ayrı ayrı plastik kavanozlara alındı 
ve karınca ile beslendi. Bu dişilerin bıraktıkları 
yumurtalar taramalı elektron mikroskobu için 
hazırlandı. Macronemurus bilineatus Brauer, 1868 
yumurtaları iki ucu yuvarlak, ortası hafif şişkin, 
silindirik şekillidir ( 1,11 x 0,75 ± 0,1mm). 
Yumurtanın her iki kutbunda birer olmak üzere 

toplam 2 mikropil yapısı bulunur M.bilineatus 
mikropillerinin kaide kısmı yumurtanın ucuna 
oturmuş ve kenarları dantel gibi girinti çıkıntılı, 
çoğu zaman sayılması zor, 10-12 loba ayrılmıştır. 
Lopların çoğunun ortasında bir nadiren birden fazla 
mikropil açıklığı görülür. Yumurta yüzeyi az 
büyütmelerde düzgün görülmekle birlikte, yüksek 
büyütmelerde birbirlerinden bağımsız çok sayıda 
tüberküller kaplı olduğu görülür. 
 

Anahtar Kelimeler: Macronemurus 
bilineatus, Neuroptera, yumurta, SEM 
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 Megistopus flavicornis (Rossi, 1790) 
dişileri 23.06.2006 tarihinde Karabük (Merkez, 
Bolkuş Köyü civarı), 41º09'35’’N/32º33’29’’E, 237 
m, toplandı. Toplanan dişiler ayrı ayrı plastik 
kavanozlara alındı ve bu dişilerin bıraktıkları 
yumurtalar taramalı elektron mikroskobu için 
hazırlandı. Megistopus flavicornis yumurtaları iki 
ucu yuvarlak, silindirik şekillidir (1,21x0,75 ± 
0,1mm). M. flavicornis yumurtalarının anterior ve 
posteriyor uçlarda birer  tane olmak üzere üzeri 
yassı kubbe şeklinde belirgin mikropil bölgesi 
bulunur. M. flavicornis mikropillerinin kaide kısmı 
yumurtanın ucuna oturmuş ve kenarları dantel gibi 
girinti çıkıntılarla 11-12 loba ayrılmıştır. Lopların 
çoğunun ortasında bir nadiren birden fazla mikropil 
açıklığı görülür. Yumurta yüzeyi az büyütmelerde 
düzgün görülmekle birlikte, yüksek büyütmelerde 
tüberküllerle kaplı olduğu görülür.  Tüberküllü yapı 
iki uçta da mikropil bölgesinden belirli uzaklıktan 
sonra (yaklaşık 200 mikron kadar) birkaç sıralı 
belirgin bir çokgen deseni oluşturur. Çokgenlerin 
kenar kısımlarını oluşturan bölgede tüberküller 
olmadığı için buraları çizgi şeklinde görülür.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


