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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.
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Gereçler ve Yöntemler: İpekböceği larvaları 25±1ºC sıcaklık ve %70-80 nispi nemlilikte kültür 
laboratuvarında gün ışığı fotoperiyodunda taze dut yaprakları ile beslenmiştir. Deney grubu erkek 
larvalara 5.larval safhanın 3.günü 1ng/10ml ve 10ng/10ml olmak üzere iki farklı doz fenoksikarb 
topikal olarak uygulanmıştır. Testislerde meydana gelen morfolojik değişimleri incelemek amacıyla 
Hematoksilen&Eosin ve Periodic acid-Shiff (PAS) boyamaları gerçekleştirilmiştir. Bradford 
yöntemi kullanılarak total protein tayininin ardından, Laemmli (1970)’e göre sürekli olmayan 
tampon sistemi kullanılarak sodyum dodesil sülfat poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE) 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen jeller gümüş nitrat ile boyanarak fotoğrafları çekilmiştir.

Bulgular: Kontrol grubu larvalarında 5.larval safhanın 7.gününde örme davranışı görülmüştür. 
Örme safhası 3 gün sürmüş, 10.gününde larval-pupal deri değişiminin gerçekleşmesiyle hayvanlar 
pupalaşmıştır. 3.gün 1ng ve 10ng fenoksikarb uygulama gruplarında ise larvalar hiçbir zaman örme 
davranışı göstermemiş ve larval karakterlerini korumuşlardır. Çalışmamızda bu grup hayvanlar 
5.larval safhanın 15.gününe kadar yaşamışlardır. SDS-PAGE sonucu elde edilen jellerin incelenmesi 
sonucu Lipoforin, Depo proteinleri SP-1, SP-2 ve 30kDa proteinleri ve henüz tanımlanmamış 
protein fraksiyonları gözlemlenmiş, gün ve zamana bağlı değişimleri tartışılmıştır. Histolojik 
preparatlarda germ hücrelerinin gelişimi incelenmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda 5.larval evrenin 3.günün fenoksikarb’a hassas olduğu ve larval evreyi 
uzattığı gözlenmiştir. Yapılan araştırmalarda, testis gelişimini sağlayan makromoleküler faktörlerin 
etkisiyle spermatositlerin ve sperm demetlerinin oluşumu gerçekleşmektedir. JH’un böcek 
protein metabolizmasını etkileyerek makromoleküler faktörlerin sentezine etki ettiği dolayısıyla 
spermatogenezi geciktirdiği düşünülmektedir. Uygulanan dozların testis gelişimini tamamen 
engellemediği, eupyrene ve apyrene spermatositlerinin gelişimini geciktirebileceği sonucuna 
ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bombyx mori, Fenoksikarb, Testis gelişimi, SDS-PAGE
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Amaç: Marmara Denizi İzmit Körfezi’nden toplanan Mytilus edulis türü midyelerde parazitik 
kopepod türleri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: İzmit Körfezi’nden Mytilus edulis türü midye örnekleri toplanmıştır. 
Midyeler laboratuvar da açılarak önce yıkanmış ve yıkama suyu 63 mikronluk elekten süzülerek 
elde edilen materyal ve midyelerin canlı kısımları stereo mikroskop altında parazitik kopepod 
bulmak için incelenmiştir. Araştırmalar sonucu toplanan kopepodların diseksiyonu yapılarak tür 
tayini gerçekleştirilmiştir. Tespit edilen türe ait çizimler mikroskop ve camera lucida kullanılarak 
yapılmıştır.


