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alındığında Kandıra ilçesinde T. grandis (%57,89), Körfez ilçesinde T. chloropus (%42,86), 
Gebze ilçesinde T. chloropus (%80), İzmit ilçesinde T. chloropus (%84,6) ve Derince ilçesinde T. 
chloropus (%44,44) ve T. grandis (%33,33) türlerinin oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. 
İstisnai olarak sadece iki yumurta paketinden iki farklı parazitoit tür, T. chloropus ve T. grandis 
çıkışı oldu. Pazitlenme oranının en yüksek Körfez (%59) en düşük (%33) ise Derince ilçesinde 
olduğu belirlendi. Metrekareye düşen nimf sayısı bakımından en yüksek İzmit (10,23) ve Körfez 
(10,14) en düşük ise Derince (7,25) ilçesinde olduğu görüldü. Parazitlenme oranının yüksek olduğu 
ilçelerde metrekareye düşen nimf sayısında azalma olduğu tespit edildi.

Sonuç: Kocaeli Genelinde 5 farklı İlçede toplanan parazitli süne yumurtasından % 56,5 T. chloropus, 
% 27,4 T. grandis, %1,61 T. simoni ve %1,61 Gryon sp türlerinin çıkmış olmasi, bazı parazitoit 
türlerinin bazı bölgelerde yaşama şansının yüksek olduğunu göstermektedir. Yapılacak biyolojik 
kontrolde bu türlere ağırlık verilmesinin gerekli olduğu kanısına varıldi. Ayrca parazitlenme 
oranı ile nimf sayısı arasında ters bir ilişki olması uygun bir parazitoit seçiminin önemini ortaya 
koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Trissolcus spp., Eurygaster spp., Buğday, Biyolojik kontrol, Parazitoit, 
Kocaeli 
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Giresun’dan Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Zerkonid Akar 
(Acari, Zerconidae) Türü: Zercon karadaghiensis 
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Amaç: Giresun ili zerkonid akarların faunasını belirlemek ve Türkiye zerkonid faunasına katkıda 
bulunmak amacıyla Giresun ilinin farklı habitatlarından toplanan döküntü, toprak, liken ve yosun 
örneklerinde yaşayan Zercon C. L. Koch, 1836 cinsine ait akarlar incelenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Naylon torbalara konularak etiketlenip laboratuara getirilen örnekler, 
birleştirilmiş Berlese hunilerinden oluşan ayıklama cihazına yerleştirilerek ayıklandı. Örneklerin 
ağartılmasında ve temizlenmesinde %60’lık laktik asit kullanıldı. Mikroskobik incelemeler 
genellikle gliserinli ortamda yapıldı. Ancak farklı konumlarda incelenmesi gerektiğinde Hoyer 
ortamında geçici preparatları hazırlandı. İncelenmesi tamamlanarak tanımları yapılan örneklerin 
mikroskopta şekilleri çizildi ve çeşitli vücut kısımlarının ölçümleri yapıldı. Daha sonra incelenen 
örnekler, içinde %70’lik alkol ve 1-3 damla gliserin bulunan saklama şişelerine konulup etiketlendi.

Bulgular: Ayıklanan Zercon örnekleri içerisinde, Zeroan karadaghiensis Balan,1992 türüne ait 25 
dişi ve 23 erkek olmak üzere 48 akar örneği tespit edilmiş, örnekler ışık mikroskobunda incelenerek 
tanımları gözden geçirilmiş, şekilleri çizilmiş, çeşitli vücut kısımlarına ait ölçümleri yapılmış, 
dünyadaki yayılışları verilmiş ve literatürler ışığında tartışılmıştır.

Sonuç ve Tartışma: Bu türün daha önce Ukrayna’da yayılış gösterdiği ve Türkiye faunası için yeni 
olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Acari, Zercon karadaghiensis, Sistematik, Giresun, Türkiye 
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Teşekkür: Bu çalışma, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
(PAUBAP) tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2010FBE069).
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Balon Balıkları (Lagocephalus sceleratus ve
Lagocephalus spadiceus)’nda Deri Dokusunun Histolojik Yapısı
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Amaç: Bu araştırmada Ocak - Şubat 2009 ayları içerisinde Mersin Körfezi’nden yakalanan 
Tetraodontidae ailesinin iki farklı türüne ait toplam 10 adet balon balığı örneklenerek bu balıkların 
deri dokularının ve deri dokusunda toksin salgıladığı düşünülen yapıların histolojik incelemesi 
yapılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Deri örnekleri pektoral yüzgeçlerin posterior kısımları ve karın 
bölgelerinden alınmış ve histolojik doku takibi yöntemleri uygulanarak incelenmeye hazır hale 
getirilmişlerdir. Bu işlemler kapsamında doku örneklerine dehidratasyon, şeffaflaştırma, parafine 
gömme, kesit alma ve boyama işlemleri uygulanmıştır. 

Bulgular: Derinin epidermis tabakası bazal hücreler ve succiform (salgı) hücrelerinden meydana 
gelmektedir. Tetradotoksin salgıladığı düşünülen succiform hücreler derinin epidermis tabakasında 
bulunmaktadır. Bu hücreler, bazal hücrelere göre daha büyük, farklı şekillerde görülebilen ve daha 
dikkat çekici hücrelerdir. Hematoksilen eozin boyama sonrasında bu hücreler içi boş ve çekirdekleri 
perifere itilmiş büyük hücreler şeklinde gözlenmişlerdir. 

Sonuç: Bu çalışmada ile L.sceleratus ve L.spadiceus türlerinde tetradotoksin salgıladığı düşünülen 
yapıların salgı bezi veya kılıf benzeri bir yapı göstermedikleri, söz konusu yapıların salgı yapan 
hücreler (succiform hücreler) olarak varolduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Balon balığı, histopatoloji, deri, Mersin
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Karaduvar Limanından (Mersin, Türkiye) Yakalanan İnce Dudaklı 
Kefal (Liza ramada)’lerin Karaciğer Dokusunun Histopatolojisi
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Amaç: Bu çalışmada, 2010 yılı ilkbahar (Mart-Nisan-Mayıs) aylarında, Mersin İli Karaduvar 
limanı civarından yakalanan 30 adet ince dudaklı kefalin (Liza ramada, Risso, 1826) karaciğer 
dokularının histopatolojisi incelenmiştir.


