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Farklı Sivrisinek Türlerinin Orta Bağırsak ve Tükürük Bezlerinin 
Glikozaminoglikan Değişikliklerinin Belirlenmesi

Ayşen Navruz, Önder Deveci
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, onder.deveci@ege.edu.tr

Amaç: Sivrisinekler başta sıtma, çeşitli hummalar, ensefalitler ve fil hastalığı olmak üzere yaklaşık 
150 çeşit hastalık etmenine vektörlük yaparlar ve bu etmenleri hayvanlara, insanlara bulaştırırlar. 
Dünyada halen 3 milyar insan sıtma riski altında yaşamaktadır. Sıtma etkeni Plasmodium türleri 
sadece Anofel türlerinin dişileri tarafından bulaştırılmaktadır. Plasmodium’un gerek sivrisinek 
orta bağırsağına, gerekse tükürük bezlerine tutunması reseptör-ligand ilişkisi ile gerçekleşir. Bu 
ilişkilerde proteoglikanların karbohidrat kısımları olan glikozaminoglikanlar (GAG’lar) önem 
taşıyor olabilirler. Bu nedenle amaç; sıtmayı bulaştıran ve bulaştırmayan sivrisinek türlerinin 
orta bağırsak ve tükürük bezlerinin glikozaminoglikan değişikliklerinin histokimyasal ve 
immunohistokimyasal yöntemlerle belirlenmesidir.

Gereçler ve Yöntemler: Gereç, Anofel ve Culex cinsi sivrisineklerin larva ve ergin dönemleridir. 
Doğadan toplanan larvalar ve laboratuvar koşullarında yetiştirilen erginler denemelerde 
kullanılmıştır. Orta bağırsak ve tükürük bezlerinin histolojik yapısını göstermek için örnekler 
Bouin ile tespit edilip parafine gömülmüştür. Parafin bloklardan alınan kesitler Hematoksilen-Eozin 
ile boyanmıştır. Glikozaminoglikan değişimlerini belirlemek için örnekler Sainte-Marie tespit 
sıvısında tespit edilerek parafine gömülmüştür. Alınan 5mm’lik kesitler pH 5.8 asetat tamponda, 
GAG çeşitlerini ayıran kritik elektrolit konsantrasyonlarda MgCl

2
 içeren %0,1’lik Alcian mavisi 

8 GX ile boyanmıştır. Zıt boyama için Periodik asit-Schiff kullanılmıştır. Antikor uygulaması 
yapılarak GAG çeşitleri için spesifik belirlemeler de gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Alcian mavisi farklı glikokonjugatları belirlemek amacıyla yoğun olarak kullanılan 
tetrakatyonik bir boyadır. Bağlanma kapasitesi boya solüsyonu içerisinde yer alan Mg++ konsantrasyonu 
pH’sına göre değişir. Farklı elektrolit konsantrasyonları farklı GAG türleri için belirleyicidir. 
Boyanma reaksiyonları, tüm GAG’larla ve sülfatlanmış glikoproteinlerle reaksiyona giren 0.025M 
ve tüm GAG’ın yanı sıra musinlerle de reaksiyona giren 0.06M MgCl

2
 konsantrasyonlarında en fazla 

bulunmuştur. Tüm sülfatlı GAG’larla reaksiyona giren 0.3M MgCl
2
 ile boyanma reaksiyonunda 

azalma gerçekleşmiştir. Sülfatlı GAG’lardan heparan sülfat, heparin ve keratan sülfat ile reaksiyona 
giren 0.65M MgCl

2
 ile boyanma reaksiyonları çok azalmıştır. Sadece keratan sülfat ile reaksiyona 

giren 0.9M MgCl
2
 ile boyanma reaksiyonları neredeyse yok gibidir. Sıtma hastalığını bulaştıran 

Anofel cinsi ile bulaştırmayan Culex cinsi arasında GAG’lar açısından fark olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Plasmodium’un sivrisinek orta bağırsağına ve tükürük bezlerine tutunması reseptör-ligand 
ilişkisi ile gerçekleşmektedir. GAG’ların hastalık yapan ve yapmayan sivrisinek türlerinde farklı 
bulunması, bu ilişkilerde önem taşıdıklarını göstermektedir. Bu konuyla ilişkili yapılacak her 
çalışma, insan sağlığı açısından değer taşıyacaktır. 
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