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hücrenin hem kendi içindeki biyolojik mekanizmaların hem de çevreleriyle olan ilişkilerinin 
düzenlenmesinde rol oynamaktadırlar. Glikozilasyon mekanizmalarındaki aksaklıklar hücrelerin 
görev ve kimliklerini değiştirmiş, gelişim sırasındaki göçlerini ve farklılaşma durumlarını 
olumsuz yönde etkilemiştir. Hücreler normal dizilim gösterememiş, yer yer yığınlar oluşturmuş, 
sinüzoidal yapıların ve kanalların oluşumu engellenmiştir. Bu sonuç özellikle hücre yüzeyinde 
bulunan glikoproteinlerin, hücrelerin çevreleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesinde, embriyonik 
gelişimde hücre göçünde, doku modellenmesinde ve hücre farklılaşmasında anahtar rol oynadığını 
göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Balb/c fare embriyosu, Karaciğer, N- ve O-Glikozilasyon, Tunikamisin, 
Benzil GalNAc

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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Objectives: Abnormal individual of Amphiura chiajei Forbes, 1843 is reported at the Aegean 
Sea coastal water of Turkey. It is the first record from Aegean Sea. A tetramerous individual was 
sampled and photographed.

Materials and Methods: The aberrant specimen of A. chiajei was collected using a Van Veen grab 
at depth of 11 m from Güllük Bay in May 2009. Güllük Bay is located at the south-western Aegean 
coast of Turkey and known as high density of aquaculture and tourism. Sampling stations were 
located nearby of aquaculture activity that may cause some environmental changes in sediment and 
water column surround.

Results: In this study, one abnormal “Four rayed” individual was found out of a total 32 specimens. 
The individuals fall within the genus Amphiura by following morphological characters: Each jaw 
has two infradental papillae and gap existing between the infradental papillae and outer papillae; 
Dorsal and ventral surfaces of the disc are covered with small scales without any apines; Two large 
tentacle scales forming an acute angle. They are identified as A. chiajei Forbes, 1843 by virtue of 
fan-shaped dorsal arm plates, and 4-6 short, straight and not widened arm spines at the tip on each 
lateral arm plate. The aberrant individual shows tetramerous symmetry, four paired radial shields, 
four jaws; four paired buccal plates and four arms and had rectangular body shape. 

Conclusion: An aberrant ‘four rayed’individual of Amphiura chiajei was reported for the first 
time from Turkish seas. Güllük Bay is known as intense aquaculture and tourism activities. 
Anthropogenic impacts may induce abnormal metamorphosis in the individuals.
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Amaç: Bu çalışmada, iki farklı alandan toplanmış Mytilus galloprovincialis türü midyelerin doku 
ağırlığı (yaş et ağırlığı) ve boy, yükseklik gibi morfometrik karakteristikleri arasındaki ilişkiler, 
her iki alanda beslenme performanslarında bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla 
incelenmiştir.

Gereçler ve Yöntem: Çalışma alanı olarak İzmir ili sınırları içerisinde Ege Denizi kıyı hattı üzerinde 
iki farklı yetiştiricilik alanı seçilmiştir. Birinci alan Mordoğan Koyu’ndaki bir balık çiftliği iken 
ikinci alan Mersin Koyu’ndaki bir midye üretim çiftliğidir. Mordoğan Koyu’nda midyeler yüzer 
ağ kafeslerin altından, Mersin Koyu’nda ise midye yetiştiriciliğinde kullanılan sal sisteminden 
toplanmıştır. Farklı mevsimleri temsil eden (Kasım 2009, Mayıs ve Ağustos 2010) 3 örnekleme 
gerçekleştirilmiştir. Her iki alandan da 50-70 mm arasında boy uzunluğuna sahip midyeler seçilmiş 
ve kabuk morfometrisinin iki parametresi (boy ve yükseklik) ölçülmüş ve doku ağırlığı tartımları 
alınmıştır. Kabuk morfometrisi ve doku ağırlığı arasındaki W=a.Lb üssel ilişkisi lineerize edilerek 
çoklu regresyon analizi ile incelenmiştir.

Bulgular: Çoklu Regresyon Analizi sonunda, kabuk boyu ve doku ağırlığı arasında istatistiki 
olarak önemli korelasyon değerleri elde edilmiştir. Kabuk yüksekliği ve doku ağırlığı arasında 
ise, Mayıs 2010’da Mersin Koyu hariç, istatistiki öneme sahip korelasyon elde edilememiştir. 
Boy ve doku ağırlığı arasındaki ilişki temelinde iki alan aylar bazında karşılaştırıldığında, 
Mersin Koyu’nda Kasım 2009 (W = 1.1E-05.L3.1208) ve Mayıs 2010’da (W = 8.4E-05.
L2.6157) elde edilen değerlerin Mordoğan Koyu’ndaki midyelere (Kasım 2009 W = 1.0E-08.
L4.838; Mayıs 2010 W = 3.9E-05.L2.7952) göre biraz daha yüksek bir beslenme performansı 
gösterdiği, Ağustos 2010’da (W = 6.0E-07.L3.7966) ise Mordoğan Koyu’ndaki midyelerin 
(W = 5.7E-06.L3.2468) performasının daha iyi olduğu sonuçları ortaya çıkmıştır. Özellikle Kasım 
2009’da Mersin Koyu’ndaki performans yüksekliği göreli daha barizdir. Ancak, regresyon 
sabitlerine ait %95’lik güvenilirlik aralıkları karşılaştırmalı olarak göz önüne alındığında, her iki 
alandaki midyelere ait beslenme performansının farklı oldukları söylenememektedir. 

Sonuç: Kasım ayındaki daha bariz beslenme performansı farkı, iki alandaki midyeler arasında 
gametogenez farkına işaret etmekteyse de, %95’lik güven aralıklarındaki örtüşme, örneklem 
varyansının yüksek kalması ve verilerin normal dağılımının sorunlu olmasından dolayı, istatistiki 
önemi 0,05’in altına düşürememiştir. Sonuç olarak, midyelerin beslenme performasının W=a.


