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Gereç ve Yöntem: 2009-2011 yılları arasında, İç Anadolu Bölgesi’nde arazi çalışmaları yapılmıştır. 
Böcekler, atrap, toprak, yaprak, mantar ve döküntü elemesi, gömme tuzaklar gibi yöntemler 
kullanılarak yakalanmıştır. Toplanan tüm böcek türlerinin lokaliteleri GPS ile tespit edilmiştir. 
Arazi çalışmaları sonunda böcekler koleksiyona alınmış ve teşhisleri yapılmştır. 

Bulgular: Çalışma sonunda bu altfamilyadan 11 tribüs ve 26 cinse ait toplam 94 tür tespit edilmiştir. 
Bu türlerden, iki tanesi bilim dünyası için yeni tür, yedisi ise Türkiye için yeni kayıttır. 69 tür İç 
Anadolu Bölgesi’nden ilk defa tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerin sekizi ise Türkiye’ye endemiktir. 

Sonuç: Tespit edilen türlerden Atheta (C.G. Thomson) ve Gyrophaena (Mannerheim) cinslerine 
ait birer türün bilim dünyası için yeni olduğu, bunun yanı sıra Atheta (C.G. Thomson), Brachyusa 
(Mulsant & Rey), Ischnopoda (Stephens) ve Liogluta (C.G. Thomson) cinslerine ait toplam yedi 
türün Türkiye için yeni kayıt olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu çalışmada tespit edilen 94 tür içerisindeki 
Anaulacaspis pamphylica (Fagel), Cordalia fortepunctata (Assing), Oxypoda acutissima (Assing), 
Oxypoda cristata (Assing), Oxypoda fissa (Assing), Oxypoda obscuricollis (Assing), Pronomaea 
anatolica (Fagel), Tachyusa turcica (Pasnik), türleri Türkiye’ye endemiktir.

Anahtar Kelimeler: Staphylinidae, Aleocharinae, İç Anadolu Bölgesi, yeni tür, yeni kayıt

Teşekkür: Bu çalışma, 108T848 No’lu TÜBİTAK projesi ile desteklenmiştir.
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Amaç: Henüz farklılaşmamış olan eşey kök hücreleri sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme 
yeteneğine sahiptir. Böceklerde kök hücre çalışmaları en fazla Drosophila’da odaklanmasında 
rağmen, diğer böcek türelerinde de embriyonik ve ergin kök hücreler az da olsa tarif edilmiştir. 
Bununla birlikte, böceklerde eşey kök hücrelerinin yumurta ve sperm gelişimindeki moleküler 
düzeydeki rolleri ile ilgili çalışmalar henüz başlamıştır. Bu çalışmada amaç, ipekböceği Bombyx 
mori’nin her iki üreme sisteminde de, yumurta ve sperm gelişimi sürecinde histolojik olarak 
kök hücreleri ile gelişimde çok önemli rolleri bilinen glikozaminoglikanların belirlenmesi ve 
gösterilmesidir.

Yöntem ve Gereçler: İpekböceği, Bombyx mori’nin farklı evrelerden alınan üreme organları 
histolojik olarak bouin tespit solüsyonunu takiben Mayer’in Hematoksilen Eozin boyası ve 
histokimyasal olarak Sainte-Marie tespit solüsyonunu takiben Alcian Blue boyası ile boyanarak 
hazırlanmış preparatlar Leica 4000B mikroskobu ve Olympus DP71 görüntüleme sistemi ile 
fotoğraflanmış ve değerlendirilmeye alınmıştır.

Bulgular: Kök hücreler her iki üreme organı yapısının germaryum bölgesinde yoğun bir şekilde 
bulunur. Larval gelişim sürecinde; 4. instarda üreme organının germaryum bölgesinde testis 
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tüplerinde kök hücrelerin yoğunlaşması görülmezken, dişinin bu bölgesinde germaryum kök 
hücreleri yoğun bir şekilde görülür. 5. instarda ise dişide bu yoğunluk az veya hiç görülmezken, 
erkek testis tüplerinde bir yığın halinde hücre kitlesi gözlenmiştir. Dişide pupa ve ergin 
evresinde germaryum kök hücreleri gözlenmemiştir. Erkekte pupada azalmış, ergin döneminde 
tekrar germaryum kök hücreleri çoğalmış ve yığınlar halinde gözlenmiştir. Üreme organlarının 
germaryum ve diğer bölgelerindeki glikozaminoglikanların dağılımı gelişim sürecine bağlı olarak 
değişmektedir.

Sonuç ve Tartışma: Elde edilen sonuçlara göre kök hücrelerinin her iki üreme organında da 
histolojik olarak gösterilmesi ve kolayca ayırt edilebilmesi, yüksek organizmaların yumurta ve 
sperm gelişiminde moleküler düzeyde kök hücre çalışmalarında ipekböceği gibi tam başkalaşım 
geçiren model organizma olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Glikozaminoglikanların 
gelişim sürecinde farklı yoğunluklarda görülmesi, germinal kök hücrelerinin yumurta ve sperme 
farklılaşmasında bu moleküllerin olası rollerinin olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimler: Germinal kök hücreleri, histoloji, glikozaminoglikan, alcian blue, Bombyx 
mori
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, özellikle lokal anestezide sıklıkla kullanılan lidokain ve bupivakainin 
Drosophila melanogaster’de ömür uzunluğu üzerine olası etkilerini belirlemektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Daha önceki çalışmalarda lokal anestezik maddeler Drosophila 
melanogaster’de çok az kullanılmıştır. Bu amaçla 72 saatlik larvalar farklı dozlarda lokal anestezik 
madde içeren (%0.0625, %0.125, %0.25, %0.5) besi ortamına alındı. Hayatta kalan larvaların pupa 
evresine geçişi ile beslenme sonlandı. Ayrıca, %0.9 luk fizyolojik su negatif kontrol olarak 72 
saatlik lavalara aynı şekilde uygulandı. Uygulama sonrasında sadece SDB (Standart Drosophila 
Besiyeri) içeren dört kültür şişesinin her birine 25 er tane olmak üzere (dişi ve erkek sinekler için 
ayrı uygulanmış) her grup için 100 sinek yerleştirildi. Hem kontrol hem de uygulama grupları için 
deneyler aynı zamanda başlatıldı. 

Sineklerin sayısı her uygulama gününün hem başında hem de sonunda kontrol edildi ve ölü 
sineklerin sayısı kayıt edilerek kültür şişelerinden alındı. Uygulamaya son birey ölünceye kadar 
devam edildi. 

Ortalama ömür uzunluğu (=Mean Life Span: MLS) hayatta kalan sineklerin sayısı %50 ye ulaştığı 
gün olarak, maksimum ömür uzunluğu (Maximum Mean Life Span: MMLS) ise yine hayatta kalan 
sineklerin sayısı %10 a ulaştığı gün olarak hesaplandı.

Kontrol ve deney gruplarından elde edilen verilere göre, bu maddelere maruz kalan larvalardan 
oluşan ergin sineklerde ömür uzunluğundaki değişiklikler tespit edilmiştir. 


