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başında iki çekirdeklidir. Gelişimini tamamlayan oosit (koryogenez evresi) lateral oviduktan ortak 
kanala geçmekte, vajinada spermatekadan gelen spermle döllendikten sonra dışarı bırakılmaktadır. 
Lateral ovidukt ve ortak kanalın oldukça kaslı yapıda olduğu ve epitel hücrelerinin çok sayıda 
girinti-çıkıntı yaptığı belirlenmiştir. Lateral ovidukt bazalinde kısa bir kanalla spermatekaya 
bağlanır. Dişide spermin depolandığı ve saklandığı bu spermateka yapısı; rezervuar, distal flange, 
pompalama bölgesi, proksimal flange, distal kanal, dilasyon bölgesi, proksimal kanal, sklerit halka 
ve sklerit yapıdan oluşmaktadır. 

Sonuç ve Tartışma: L. equestris dişi üreme yapısı genel yapı itibariyle Heteroptera takımına 
uygundur. Fakat dişi üreme sisteminin ve yumurtanın anatomisi ve histolojisi incelendiğinde aynı 
familya içinde farklı türler arasında ve diğer familyalar arasında belirgin farklar görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Ovaryum, ovaryol, oosit, spermateka, SEM
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Graphosoma semipunctatum (Heteroptera: Pentatomidae)’da
Erkek Üreme Sisteminin Morfolojik ve Histolojik Yapısı

Nurcan Özyurt, Selami Candan, Zekiye Suludere
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara, nurcanozyurt@gazi.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada ekonomik öneme sahip olan G. semipunctatum’un erkek üreme sisteminin 
morfolojisi ve histolojisi incelenmiş, Heteroptera’nın üreme biyolojisi ve filogenisi üzerine yapılan 
çalışmalara katkı sağlanılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada kullanılan G. semipunctatum’un ergin erkekleri Kırıkkale’den 
Temmuz 2011’de toplanmıştır. Laboratuvara getirilen örnekler yaşadıkları ortamdaki besin bitkileri 
ve nemlendirilmiş pamukların konduğu kavanozlarda, laboratuvar ortamında beslenmiştir. Işık 
mikroskobu için stereomikroskop altında olgun erkek bireylerden çıkartılan erkek üreme yapısı 
Leica EZ4D marka diseksiyon mikroskobunda fotoğraflandıktan sonra Bouin’de tespit edilmiş, 
yıkama ve dehidrasyon işlemleri sonrasında, parafine gömülmüştür. Parafın bloklardan mikrotomla 
6-7 µm kalınlığında alınan kesitler Hematoksilen-Eozin ve Mallory 3’lü boyası ile boyanmıştır. 
Kesitler Olympus BX51 mikroskop kullanılarak, incelenmiş ve fotoğraflanarak digital ortama 
atılmıştır. Disekte edilen örneklerin bir bölümü taramalı elektron mikroskobu (SEM) için fosfat 
tamponunda hazırlanan örnekler %2,5’luk gluteraldehitte (Ph: 7,2) +4 C’de 24 saat tespit edildi. 
Sonra örnekler aynı tamponla yıkanmış, yükselen alkol serilerinden geçirilerek dehidre edildikten 
sonra amil asetattan geçirilerek Polaron CPD 7501 kritik noktada kurutma cihazında CO

2
’de 

kurutuldu. Kurutma işleminden sonra staplara yapıştırılmış örnekler, Polaron SC502 marka kaplama 
cihazında vakum altında altınla kaplanarak Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 
Elektron Mikroskobu Laboratuvarında JEOL JSM 6060 marka taramalı elektron mikroskobunda 
10-15 KV’de incelenmiştir.

Bulgular: G. semipunctatum’un erkek üreme sistemi bir çift testis, vas efferens, iki vas deferens, 
iki seminal kese, ejakülator kese, iki loblu ektodermal kese, ejakülatör kanal, yardımcı bezler 
ve aedeagustan oluşur. Testis dıştan bağ dokusundan oluşan ve trake ağı içeren bir kılıfla, içten 
ise epitel kılıfla örtülmüştür. Her testis tunica propria ile ayrılan 6 folikülden oluşmuştur. Testis 
folikülü (büyüme, olgunlaşma ve farklılaşma) olmak üzere 3 farklı zona ayrılmıştır. Büyüme zonu; 
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testisin apikal kısmında yani germaryum bölgesinde görülmektedir. Bu bölgede spermatogonyum 
grupları germaryumdan bölünmeye başlamakta, küresel yığınlar oluşturmaktadır. Birkaç hücre 
grubu bir araya gelip sperm kistlerini oluşturmaktadır. Spermatogonyumlar mitoz bölünmeler 
geçirerek spermatositlere farklılaşmıştır. İkinci bölge olan olgunlaşma zonunda spermatositler 2 
mayoz bölünmenin ardından uzamış yapıda görülen spermatidlere dönüşmüştür. Burada sperm 
kuyrukları belirgin olarak farklılaşmıştır. Üçüncü bölge olan farklılaşma zonunda; spermatidler 
uzayarak spermatozoaya dönüşür. Sperm başları ve kuyrukları gelişmiş, sperm demetleri düzenli bir 
halde görülmektedir. Testis vas efferens aracılığıyla, uzun kanal şeklinde ve kassı yapıda olan vas 
deferense bağlanır. Vas deferensin devamında, morfolojik ve histolojik farklılığın gözlenmediği, 
gelişmiş spermlerin depolandığı seminal kese bulunmaktadır. Seminal kese ejakülatör keseye 
ve devamında kanala bağlanır. Ejakülatör kese yanlarda iki loblu ektodermal kese ile bağlantılı 
olup, sperm hareketini kolaylaştıran ve beslenmesini sağlayan, yardımcı bezleri takiben ejakülatör 
kanal devamında aedeagusa bağlanmaktadır. Testis ve erkek üreme sisteminin histolojik yapısının 
yanında, ince yapısı elektron mikroskobik olarak gösterilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar diğer Heteroptera türleriyle karşılaştırılmış, 
morfolojik ve histolojik olarak gerek testis yapısında gerekse diğer üreme yapılarında farklılıkların 
olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Spermatozoon, spermatosit, spermatogonyum, folikül, SEM
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Myotis myotis Özofagusu Üzerine Histolojik ve
Histokimyasal Çalışma
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Amaç: Kırklareli/Koyunbaba mağarasından toplanan Myotis myotis türüne ait yarasa örneklerinin 
özofagus dokuları histolojik ve histokimyasal olarak incelenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Kırklareli/Koyunbaba mağarasından yakalanan 6 adet M. 
myotis örneği oluşturmaktadır. Toplanan örnekler canlı olarak laboratuvara getirilmiş ve hayvanların 
karın bölgelerinden açılarak özofagus dokuları çıkarılmıştır. Dokular Saint Marie tespit solusyonu 
ile 24 saat tespit edilmiş, dehidratasyon işleminden sonra parafine gömülen dokulardan Rotary 
mikrotom ile 5 mikronluk kesitler alınmıştır. Elde edilen kesitler Hematoksilen-Eosin, Gomori 
trichrome ve sodyum asetat ile tamponlanmış (pH 5.8) 0.025M, 0.06M, O.3 M, O.65M, 0.9M 
MgCl

2
 konsantrasyonunda % 0.1’lik Alcian- Blue (AB) 8 GX (Sigma) ile boyanmış, Periodik Asid-

Schiff (PAS) boyası ise AB boyasına zıt boya olarak kullanılmıştır.

Bulgular: M. myotis’in özofagus dokusundan alınan histolojik kesitlerde tunika mukoza, tunika 
submukoza, tunika muskularis ve adventisya olmak üzere dört tabaka ayırt edilmiştir. Tunika 
mukozanın çok katlı yassı epitel, lamina propriya ve muskularis mukozadan oluştuğu izlenmiştir. 
Çok katlı yassı epitel tabakası keratinize olmamıştır. Gevşek bağ dokusu yapısındaki lamina propriya 
bağ dokusu papillaları ile epitelin altında yer alır. Muskularis mukoza longitudinal düzenlenmiş kas 
liflerinden oluşmuştur. Submukoza ise gevşek bağ dokusu yapısındadır. Tunika muskularis tabakası 
enine kesitlerde içte sirküler, dışta longitudinal şekilde düzenlenmiş kas liflerinden oluşmuştur. İnce 


