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Sphex flavipennis Fabricus, 1793 (Hymenoptera: 
Sphecidae)’in Sindirim Kanalının Morfolojisi ve 

İnce Yapısının Araştırılması 
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Bu çalışmada; Sphex flavipennis’in 

(Hymenoptera; Sphecidae) sindirim kanalının 
histolojisi ve ince yapısı ışık ve elektron 
mikroskobunda araştırılmıştır. Bu böceğin sindirim 
kanalı; ön, orta ve son bağırsak olmak üzere üç 
kısımdan meydana gelmiştir. Ön bağırsak; özefagus 
ve proventikulustan oluşmuştur. Orta bağırsak 
anterior ve posterior kısımlardan meydana 
gelmiştir. Son bağırsak ise ileum, kolon ve rektum 
olarak adlandırılan kısımlardan meydana gelmiştir. 
Epitelyumu dıştan boyuna ve dairesel kas tabakaları 
kuşatmıştır. Epitelin lümen tarafında değişen 
kalınlıklarda intima tabakası bulunur. Epitelyum 
rejeneretif, endokrin ve enterosit olmak üzere üç 
çeşit hücreden meydana gelmiştir. Endokrin 
hücrelerin apikalleri lümene uzanır, sitoplazmaları 
salgı granülleri ile doludur ve bazal zar 
katlanmalarından yoksundurlar. Rejeneratif 
hücreler epitelyumun bazalında bulunan, küçük, 
farklılaşmamış hücrelerdir. Enterosit hücreler, 
mitokondriler ile bitişik olan iyi gelişmiş bazal zar 
katlanmalarına sahiptirler. 
 
Anahtar Kelimeler: Sphex flavipennis, sindirim 
kanalı, histoloji, ince yapı 
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İpekböceği Bombyx mori 
(Lepidoptera:Bombycıdae)’De Juvenil Hormon 

Analoğu Fenoxycarb’ın Orta Barsak Üzerine 
Etkisinin Gösterilmesi 

Gözde SELEK, Osman PARLAK 
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 

Zooloji Anabilim Dalı, 35100 Bornova, İzmir 
gozdesel81@yahoo.com 

  
 Bu çalışmada juvenil hormon analoğu 
fenoxycarb’ın ipekböceği (Bombyx mori)’nin 
ortabarsağı üzerine etkileri araştırılmıştır. Orta 
barsak hücreleri histolojik olarak incelenmiştir. 
Denemelerin sonucunda fenoxycarb’ın barsak 
dejenerasyonu üzerine doğrudan etkisi olduğu 
gözlenmiştir. Fenoxycarb uygulanan hayvanların 
orta barsaklarında meydana gelen dejenerasyon 
kontrol hayvanlarıyla karşılaştırılmıştır. 
  

Anahtar Kelimeler: Bombyx mori, fenoxycarb, 
ortabarsak, barsak dejenerasyonu 
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Kronik Florozisin Erişkin Fare Karaciğeri 
Üzerine Histopatolojik Etkisi 
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 Kronik florozisin farelerin karaciğer 
dokusu üzerindeki histopatolojik etkilerini 
incelemek amacıyla yaptığımız bu araştırmada 
ortalama 55-60 günlük erkek Swiss albino fareler 
kullanıldı. Her biri 8’er fareden oluşan toplam 4 
grup oluşturuldu. I. Gruptaki farelere içeriğinde 0.3 
ppm F- bulunan normal çeşme suyu, II. gruptaki 
farelere 10 ppm, III. gruptakilere 20 ppm ve IV. 
gruptakilere de 40 ppm flor (sodyum flor olarak) 
içme suyuna katılarak 90 gün süre ile verildi. 
Çalışmanın sununda histopatolojik değişikliklerin 
tespiti için standart histolojik metotlarla karaciğer 
doku örnekleri alınarak, preparatlar hazırlandı ve 
ışık mikroskobu (Olympus BX51) ile incelendi. II. 
gruptaki farelerde hepatositlerde hafif derecede 
büyüme, hepatik kordonlarda bozulma 
(dissosiasyon), lokal nekroz alanları ve vakuol 
oluşumu, III. gruptaki farelerde V. centralisin 
çevresindeki bazı hepatositlerde hidropik ve 
vakuolar dejenerasyon ile bazı hepatositlerde 
nekroz ve V. centralislerde hafif hiperemi, IV. 
gruptaki farelerde ise hepatositlerde orta derecede 
büyüme, yaygın nekroz alanları, sitoplazmik 
yerleşimli vakuol oluşumu ve dissosiasyon görüldü. 
  
Anahtar Kelimeler:  Kronik florozis, karaciğer, 
fare, histopatoloji.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


