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Normal gelişim ve homeostazi sırasında 

önemli roller oynayan apoptozis spermatogenez 
sırasında da normal bir proses olarak meydana 
gelir. Japon semenderi Cynops pyrrhogaster’de, 
spermatogonia 6. mitotik bölünmeden sonra 
mayozun başlangıcından hemen önce koşullara 
bağlı olarak apoptoz geçirir. Daha önceki 
çalışmalarımızda, germ hücre apoptozunun endojen 
prolaktin (PRL) ve folikül-stimüle edici hormon 
(FSH) ile düzenlendiği gösterilmisti. Yüksek 
PRL/FSH seviyesi apoptozu tetiklerken, bu oranın 
düşük olduğu durumlarda apoptoz baskılanır. Fakat, 
PRL ile uyarılmış germ hücre apoptozunun 
moleküler mekanizması bilinmemektedir. 

Bu çalışmanın amacı, PRL ve PRL 
reseptörü ile bağlantılı olarak germ hücre 
apoptozunda iş gören hücre içi sinyal iletim 
mekanizmasını ve bununla ilgili molekülleri 
bulmaktı. Bu amaçla homojenize edilen semender 
testislerinden PRL etkisiyle tirozin amino asit 
kalıntıları üzerinde fosforilasyon gösteren ve 
yaklaşık 90 kDa büyüklüğünde olan Hsp90b izole 
edildi. Şaperon olarak işlev gören Hsp90b’nın 
klonlanmasını takiben yapılan co-
immünopresipitasyon çalışması Hsp90b’nın plazma 
membranındaki PRL reseptorü ile bağlandığını 
gösterdi. Aynı zamanda, bu proteinin testisteki 
lokalizasyonu immünohistokimyasal olarak 
belirlendi. Üstelik, Hsp90b fonksiyonu 
geldanamisin ile spesifik olarak inhibe edildi ve 
testis üzerindeki etkisi incelendi. Bu bulgulardan 
yola çıkılarak, Hsp90b’nın PRL tarafından 
uyarılmış germ hücre apoptozunda PRL reseptörü 
ile ilişkili olarak sinyal iletiminde rol oynadığı ileri 
sürülmüştür.  
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Ekolojik niş teriminin içerisinde zaman, 

yer ve besin temel kavramlardan bazılarıdır. 
Amfibiler hayatlarının çoğunu besin aramakla 
geçirirler. Bu nedenle besinleri onların 
ekosistemdeki yerlerini yani nişlerini belli eder. 
Otuz iki kurbağanın katıldığı bu çalışmada, diğer 
birçok kurbağaya göre Bufo viridis’in midesindeki 
toplam av hacminin daha fazla, av sayısının ise 
daha az olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler, Gece 
Kurbağası’nın az ama büyük besinlerle beslendiğini 
ortaya koymuştur.  Bu kurbağanın en çok yediği 
avların başında toprak solucanları, tespih böcekleri 
ve karıncalar gelmektedir. Ayrıca tüm kurbağaların 
midesinde tohum ve yaprak gibi bitki parçaları 
bulunmuştur.  Besin çeşitliliğinin oldukça az 
olması, bazı avları özellikle tercih ettiğini 
gösterebilir. B. viridis, Giresun Adasında yasayan 3 
amfibi türünden biridir. Diğer iki tur olan Hyla 
arborea ve Rana ridibunda popülasyonlarının 
dikkate değer derecede az olması bu kurbağanın 
adada besin için rekabet edeceği bir turun 
bulunmadığını göstermektedir.  
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 Bu çalışma hijyenik davranışın Anadolu 
bal arısında (Apis mellifera anatoliaca) bir dış 
parazit olan Varroa destructor’a karşı bir direnç 
mekanizması olup olmadığını belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. V. destructor orijinal konukçusu Apis 
cerena’dan (Doğu bal arısı) Apis mellifera’ya (Batı 
bal arısı) bulaşmış ve çok ciddi koloni kayıplarına 
yol açmaktadır. 


