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aquaedulis ve Mesochra aestuari türlerinin tuzluluk 
ve elektriksel iletkenlikle, Peridinium spp.’nin Na 
ve Cl ile,  Aphanezomenon flos-aquae, 
Chroococcus minutus, Merismopedia tenuissima, 
Phormidium tenue, Snowella lacustris, Snowella sp. 
ve Gymnodinium hippocastanum’un sıcaklık artışı 
ile pozitif korelasyon gösterdiği bulunmuştur.   
 
Anahtar Kelimeler: Kızılırmak Deltası, Liman 
Gölü, zooplankton, fitoplankton, mevsimsel 
değişimler  
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 Bu çalışmada, Ordu’nun Ulubey ilçesinin 
Yukarıkızılen Köyünden toplanan on Muscardinus 
avellanarius trapezius örneği üzerinde detaylı 
karyolojik analizler yapılmıştır. Karyolojik 
incelemeler; direkt boyama, G-bant, C-bant ve 
NOR boyama teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Bu 
uygulamalar sonucunda diploid kromozom sayısı 
2n=46, NF=89, NFa=86 olarak tespit edilmiştir. 
Elde edilen morfolojik ve karyolojik veriler, bu 
taksonun tip örneğinin özellikleri ve bu alttür 
üzerinde çalışan araştırıcıların verdikleri morfolojik 
ve karyolojik özellikler ile tek tek karşılaştırılmıştır. 
Myoxidae familyası üyeleri için karakteristik olan, 
karyotiplerindeki çift kollu otozom 
kromozomlarından en az birinde görülen ikinci 
boğum (satellit), incelediğimiz tüm M. a. trapezius 
örneklerinde de gözlenmiştir.   Uygulanan bantlama 
tekniklerinden C-bant ile sentromerlerin pozisyonu, 
G-bant ile türe özgü olan heterokromatin bölgelerin 
konumları belirlenmiştir. Türkiye’ de yayılış 
gösteren bu alttür üzerinde ilk kez bu çalışma ile G 
ve C bantlama teknikleri uygulanarak, bu alttürün 
taksonomisine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Muscardinus avellanarius 
trapezius, Karyoloji, Ordu  
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Bu çalışmanın amacı antihelmintik, 

antiseptik, antifungal, antibakteriyel, antiparazitik 
ve antiviral olarak kullanılan carvacrol ve 
thymol’ün sıçan kemik iliği hücrelerinde in vivo 
genotoksik etkilerini araştırmaktır. 

Bu çalışmada carvacrol (10, 30, 50 ve 70 
mg/kg’lık vücut ağırlığı) ve thymol (40, 60, 80 ve 
100 mg/kg’lık vücut ağırlığı), intraperitonal 
uygulamada yapısal kromozom anormalliği (KA) 
ve total KA sayısını genel olarak tüm muamele 
sürelerinde (6, 12, 24 saat) ve konsantrasyonlarda 
kontrole göre önemli ölçüde artırmışlardır. 
Özellikle yüksek dozlarda hem carvacrol (70 
mg/kg) hem de thymol (100 mg/kg) KA sayısını 
pozitif kontrol olan ethyl carbamate (EC) kadar 
artırmışlardır. Carvacrol sayısal KA yüzdesini en 
yüksek iki dozda (50 ve 70 mg/kg) kontrole göre 
önemli derecede artırırken, aynı şekilde thymol de 
yine en yüksek iki dozda (80 ve 100 mg/kg) sayısal 
KA yüzdesini artırmıştır. KA sayısındaki artışın 
doza bağlı olduğu saptanmıştır. Carvacrol ve 
thymol tüm dozlarda ve muamele sürelerinde MI’i 
kontrole göre önemli derecede düşürmüşlerdir. 
Carvacrol 6 ve 12 saatlik muamele sürelerinde 
sadece 70 mg/kg’lık dozda, 24 saatlik muamele 
sürelerinde ise tüm dozlarda MI’i EC kadar 
düşürmüştür. Thymol ise 6 saatlik muamele 
süresinde en yüksek iki dozda, 24 saatlik muamele 
süresinde de tüm dozlarda MI’i EC kadar 
düşürmüştür. MI’teki düşüşün de doza bağlı olduğu 
görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Carvacrol, thymol, sıçan 
kemik iliği, genotoksisite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


