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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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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 
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bir bağ dokusu tabakası iç dairesel kas tabakası ile dış uzunlamasına kas tabakası arasında bulunur. 
Gevşek bağ dokusu yapısında olan adventisya tabakasında yağ dokusu, büyük kan damarları ve 
sinir lifleri yer alır. 

AB boyamaları özofagusta epitel tabakası, tunika submukoza (bağ doku) ve tunika muskulariste 
(kas doku) değerlendirilmiştir. 0.025 M ve 0.06 M MgCl

2 
konsantrasyonları karşılaştırıldığında 

tüm tabakalarda glikoproteinlerin (GP) baskın olduğu gözlenmiştir. 0.3M konsantrasyonunda 
boyanmanın bir önceki konsantrasyona göre azalması hyaluronik asit (HA)’nın, sülfatlanmış 
GAG’lardan daha yoğun olduğunu gösterir. 0.65M MgCl

2 
konsantrasyonunda boyanmanın 

azalması boyanmanın kaynağının kondroitin sülfat (Ch-S) ve dermatan sülfat (DS) olduğunu 
düşündürür. Keratan sülfat (KS)’ın boyandığı O.9M MgCl

2 
konsantrasyonunda çok az bir boyanma 

gözlenmiştir. Bu durum, heparin (H), heparan sülfat (HS) ve keratan sülfat (KS)’ın az da olsa 
varlığını işaret eder. Tabakalar arasında yapılan karşılaştırmaya göre HA epitel tabakasında ve kas 
dokuda daha yoğundur. Ch-S ve DS ise bağ dokuda daha yoğun olarak bulunmaktadır. 

Sonuç: AB-PAS boyamalarının tüm konsantrasyonları karşılaştırıldığında M. myotis özofagus 
dokusu epitel tabakası, tunika submukoza ve tunika muskulariste baskın GAG çeşidinin HA olduğu 
belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Myotis myotis, özofagus, Alcian Blue

Teşekkür: Bu çalışma Trakya Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2011.07.04 nolu kararı 
ilegerçekleştirilmiştir.
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Amaç: İpekböceği Bombyx mori’nin erkek üreme sistemi bir çift testis içerir. Her bir testis, 
içerisinde germ hücrelerinin geliştiği dört ayrı folikülden oluşur. Böceklerde germ hücrelerinin 
oluşumu Juvenil hormon (JH) ve ekdizon hormonlarının etkisi altında düzenlenir Bombyx’te 
ekdizon seviyesi 5.larval safhanın 3.günü yükseliş göstermektedir. Protorasik bez tarafından 
3.gün gerçekleşen bu salınım pupal metamorfoz için dokuların değişimi kabullenme noktası 
olarak belirlenmiş kritik gündür. JH seviyesinin son deri değişiminin ardından salınımının giderek 
azaldığı ve 3.gün hemolenfte belirlenemez düzeye indiği bilinmektedir. Çeşitli böcek türlerinde 
JH’un in vivo ve in vitro’da spermiogenezi, spermatid ve spermatozoa oluşumunu inhibe ettiği 
bilinmektedir. Endojen ve ekzojen ekdisteroidlerin ise Bombyx mori’de spermiogenesisi tetiklediği 
yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Fenoksikarb 0-ethyl N-(2-(4-pheoxyphenoxy)-ethyl) karbamat 
farklı böcek türlerinde en etkili juvenil hormon analoğudur ve JH mekanizmasının araştırılmasında 
geniş ölçüde kullanılır. Çalışmamızda Bombyx mori’de 5.larval safhanın 3.günü farklı dozlarda 
topikal olarak uygulanan fenoksikarbın testis gelişimi üzerine etkisi araştırılmıştır.


