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New record for the Turkish House Fly (Muscidae: Diptera) Fauna
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Objectives: The Muscidae one of the largest family of the calyptrate Diptera that contains almost 
4500 described species over 86 genera. The world-widespread distributed Muscidae is presented 
within approximatelly 620 species in Europe and it constitutes a large portion of Diptera fauna on 
the country. This work provides the first country record for the species extending the known range 
of the species and taxonomic characters were given in details.

Materials and Methods: In this study, specimens of Mesembrina meridiana (Linne 1758) which 
is a new record for the Turkish fauna, were collected on different days of pig decomposition during 
a forensic entomology research, in Eskisehir. The specimens were collected on 3th and 8th days of 
decomposition, fresh and bloat stages when Calliphoridae and Sarcophagidae species not certainly 
active due to seasonal activity periods. Materials of the study were collected from pig carcasses 
by using nets with different diameters ranging from 5 cm. to 18 cm. Samples were killed in a 
small bottle charged with ethylacetat. In laboratuary, specimens were bottled in a cotton based 
boxes for 5-6 hours and stretched to their natural positions. Illustration and identification process 
were made for each fly on antenna segmentation, wing venation, frontal suture presence, calypter 
development, hypopleuron and sternopleural bristles, body lengths. The taxonomic status of the 
species was checked according to the recent update of Fauna Europaea 1.1 (www.faunaeur.org). 
Identified samples preserved in the Zoological Museum of Anadolu University (AUZM).

Results: This study presents Messembrina meridiana as a new record for our country. Illustrations 
of all characteristics were given. This study also presents an idea that even most of the best 
determiners of PMI (Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae) are not exist, the species given could 
be used for forensic studies in our country. The habitat preference and presence of Mesembrina 
meridiana on research field especially before Calliphoridae population, presents a crucial point that 
it could be used for determination of time of death. The preferred habitat of this species, ovulation 
activity zone preference, and availability for forensic investigations briefly discussed in this study. 
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N- ve O- Glikozilasyonu Engellenmiş Balb/c Fare Embriyolarının 
Gelişen Karaciğer Dokusunda Apoptozisin ve 

Sialik Asitle İlişkisinin Belirlenmesi

Hüseyin Özaydın, Remziye Deveci
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, remziye.deveci@ege.edu.tr

Amaç: Protein ve lipitlerin karbohidrat modifikasyonlarının önemi ve fonksiyonlarına ilişkin 
araştırmalar artarak devam etmektedir. Karbohidratlar; hücrelerin çevreleriyle olan ilişkilerinin 
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düzenlenmesi, sinyal iletimi ve birçok biyolojik mekanizmanın düzenlenmesinde anahtar rol 
oynamaktadırlar. Canlının başarılı bir organ gelişimini sağlayabilmesi embriyonik gelişim 
sırasında gerçekleşen apoptozise bağlıdır. Hücre içi ve hücre dışı sinyaller doğrultusunda; protein 
ekspresyonu, protein-protein ilişkileri ve post-modifikasyonlar apoptotik mekanizmanın işleyişinden 
sorumludurlar. Bu çalışmada N- ve O- bağlı glikozilasyonu engellenmiş fare embriyolarında 
gelişen karaciğer dokusunda apoptozisin ve sialik asit (Sia) ile ilişkisinin mikroskobik, stereolojik 
ve analitik yöntemlerle belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Gereç, Balb/c fare embriyolarının karaciğer dokusudur.* Gebe farelere 
gebeliğin 12. gününde N- glikozilasyonu engellemek için Tunikamisin, O- glikozilasyonu 
engellemek için ise Benzil GalNAc uygulaması intraperitonal olarak yapılmıştır. Embriyonik 
karaciğer gelişimdeki apoptozis değişimlerini görmek için gebe fareler gebeliğin 12.,13.,14. ve 
15. (kontrol) günlerinde, uygulama yapılan gruplar ise gebeliğin 15. gününde disekte edilerek 
embriyoları çıkarılmış ve Bouin ile tespit edilmiştir. Parafine gömülen örneklerden alınan 
kesitlere apoptotik hücreleri belirlemek için TUNEL uygulaması yapılmıştır. Leica DM 4000B 
araştırma mikroskobunda incelenen örneklerin stereolojik olarak apoptotik hücre sayımları 
yapılıp, istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Embriyonik fare karaciğer dokusunda Sia’ların 
varlığını ve tiplerini belirlemek için analitik tekniklerden Kapiler LC-Elektro Sprey İyonizasyon-
Kütle Spektroskopisi (CapLC-ESI-MS/MS) kullanılmıştır. Kontrol ve uygulama gruplarına ait 
embriyolardan diseksiyonla karaciğer dokuları alınıp, homojenizasyon ve türevlendirme işlemeleri 
sonrasında cihaza verilmiştir. Elde edilen spektrum ve kromatogramlar değerlendirilip grafiğe 
dökülmüştür.

Bulgular: Embriyonik gelişimin 12. gününden itibaren farklı bir organ olarak görülmeye başlanan 
karaciğerde 12. ve 13. günlerde az miktarda apoptozis görülmüştür. Doku modellenmesi ve 
hücre farklılaşmasının başladığı 14. günde apoptotik hücre sayısında belirgin bir artış olmuştur. 
Karaciğerin kendine özgü altıgen lobcuklar halindeki yapısının oluşumu ve hücre farklılaşmasının 
en yoğun olduğu 15. günde ise apoptotik hücre sayısının daha da fazla arttığı görülmüştür. N- 
ve O- bağlı glikozilasyonun engellendiği uygulama gruplarında yapılan apoptotik hücre sayımları 
ise, kontrol grubuna göre apoptoziste azalma olduğunu göstermiştir. Yapılan CapLC-ESI-MS/MS 
analizleri sonucunda; temel Sia’lar olan Neu5Ac ve Neu5Gc miktarlarında belirgin bir farklılık 
görülmemiş ancak, uygulama gruplarında asetillenmiş Sia’ların miktarlarında kontrol grubuna göre 
artış olduğu belirlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Embriyonik gelişimin 12. ve 13. günlerinde az görülen apoptozisin, doku 
modellenmesi ve hücre farklılaşmasının başladığı 14. ve 15. günlerde belirgin bir artış göstermesi, 
apoptozisin embriyonik karaciğer gelişiminde etkin bir rol oynadığını göstermektedir. N- ve O- 
bağlı glikozilasyonun engellendiği uygulama gruplarında, kontrol gruplarına oranla apoptoziste 
azalma meydana gelmesi, glikozilasyonda meydana gelen aksaklıkların apoptozise olan etkisini 
açıkça göstermektedir. Yapılan çalışmalarda genellikle, glikozilasyonun engellenmesinin 
apoptozisi arttırdığı söylenmektedir. Ancak bu çalışmada, gelişim sürecindeki glikozilasyonun 
engellenmesinin apoptozisi arttırmadığı, aksine azalmaya neden olduğu görülmüştür. Bağlandıkları 
proteinlerin yapısını ve fonksiyonlarını belirleyen karbohidratlar muhtemelen, gelişim sürecindeki 
hücrelerin, doku modellenmesi ve farklılaşmasındaki rollerinde sapmalara neden olmuştur. Bunun 
sonucunda ise hücreler yerleşim yerlerine ve görevlerine göre geçirmeleri gereken apoptozisten 
kurtulmuştur. Asetilenmiş Sia’ların miktarlarındaki artışın ise, N- ve O- glikozilasyonun 
engellenmesine bağlı oluşan stresten kaynaklı olduğu düşünülmektedir. N- ve O- glikozilasyon 
mekanizmalarından farklı olarak, Sia’ların asetilasyonunun apoptozise etkisi özellikle Gangliyosit 



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

1055

GD3’te görülmektedir. Yapısında üç Sia bulunduran GD3, uçtaki Sia’nın 9. karbon atomuna asetil 
grubu eklenmesiyle 9-O-asetil GD3’e dönüşmekte ve apoptozisi engellemektedir. Sonuç olarak; 
hem N- ve O- glikozilasyonun engellenmesinin hem de Sia asetilasyonlarının embriyonik gelişim 
sürecindeki apoptozisi azalttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Balb/c fare embriyo karaciğeri, Apoptozis, N- ve O- Glikozilasyon, Sialik 
asit, CapLC-ESI-MS/MS ve Stereoloji yöntemleri

Teşekkür: Çalışma materyali olarak “107T129 No.lu Tübitak Projesi” kapsamında kullanılan 
embriyoların proje kapsamı dışında kalan karaciğer dokuları kullanılmıştır. Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hayvan Etik Kurulu Karar Numarası: 2007-4
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Amaç: Protein ve lipitlere karbohidratların eklenmesiyle oluşan glikokonjugatların, hücre 
tutunması, hücre göçü, hücre farklılaşması, fertilizasyon, gelişim, sinyal iletimi, tümör metastazı ve 
gelişimi gibi birçok biyolojik olaylarda oldukça önemli rolleri olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada 
N- ve O- bağlı glikozilasyonun engellenmesinin embriyonik fare karaciğer gelişimine ve doku 
modellenmesine etkilerinin histolojik olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Gereç, 15. gündeki Balb/c fare embriyolarının karaciğer dokusudur.* Gebe 
farelere gebeliğin 12. gününde N- glikozilasyonu engellemek için Tunikamisin, O- glikozilasyonu 
engellemek için ise Benzil GalNAc uygulaması intraperitonal olarak yapılmıştır. Gebeliğin 15. 
gününde disekte edilerek çıkartılan embriyolar Bouin ile tespit edilmiş ve parafine gömülmüştür. 
Rotary mikrotomda alınan kesitler Hematoksilen-Eozin ile boyanıp Leica DM 4000B araştırma 
mikroskobunda incelenmiştir.

Bulgular: N- ve O- bağlı glikozilasyonun engellenmesi, karaciğer gelişiminde çeşitli anormalliklere 
neden olmuştur. Sinüzoidal alanlar kontrol grubunda homojen bir dağılım göstermesine karşın, 
N- ve O- bağlı glikozilasyonun engellendiği uygulama gruplarında yapısının bozulduğu ve doku 
içinde neredeyse kaybolduğu görülmüştür. Benzer şekilde venlerin bazal tabakalarında ve endotel 
hücrelerinde belirgin bozulmalar ve baloncuk oluşumu şeklinde anormallikler gözlemlenmiştir. 
Normalde embriyonik gelişimin 15. gününde hücreler mesafeli ve düzgün bir dizilim göstermesine 
rağmen, N- ve O- bağlı glikozilasyonu engellenmiş gruplarda hücrelerde normal dizilimden sapma, 
sık ve düzensiz dağılım görülmüştür. Embriyonik karaciğer gelişiminin bu evresinde safra kanalını 
oluşturacak alanların da görülmesi gerekirken, özellikle O- glikozilasyonu engellenmiş gruplarda 
bunun aksine yer yer işlevini kaybettiği düşünülen yığınlar halinde hücre kümeleri görülmüştür.

Sonuç ve Tartışma: Glikobiyoloji, birçok biyolojik mekanizmanın ve hastalıkların seyrinin 
açıklanmasına yepyeni bir bakış açısı getirmiştir. N- ve O- bağlı glikozilasyonun engellendiği 
uygulama gruplarında kontrol grubuna göre oldukça belirgin anormallikler tespit edilmiştir. Hem 
hücre içinde hem de hücre dışında glikokaliksin yapısını oluşturan N- ve O- bağlı glikoproteinler, 


