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Bulgular: SV’ın nöbet latansı ve nöbet şiddeti üzerine istatiksel olarak anlamlı etkisinin olmadığı 
fakat nöbet frekansını anlamlı olarak düşürdüğünü gözledik. Böbrek dokusunda eNOS ve iNOS 
immünreaksiyonu proksimal ve distal tübüllerde izlendi. eNOS reaksiyonu yoğunluklarına göre 
PTZ+SV grubunda en fazla olmak üzere sırasıyla kontrol, SV ve PTZ gruplarında görüldü. iNOS 
immünreaksiyonu ise, eNOS reaksiyonuna göre daha az olmakla beraber, en fazla PTZ+SV 
grubunda, SV grubunda kontrolden fazlaydı. Kontrol ve PTZ gruplarındaki reaksiyonlar ise 
birbirine benzerdi. Karaciğer dokusuna bakıldığında ise, eNOS immünreaksiyonu merkezi ven 
etrafındaki hücrelerde görüldü. PTZ ve SV grubunda reaksiyon kontrolden daha yoğun, PTZ+SV 
grubundaki reaksiyon kontrole benzerdi. iNOS immünreaksiyonu kontrol grubunda yok denecek 
kadar azdı. PTZ grubunda bazı alanlarda yoğun olarak bulunmasına karşın, SV ve PTZ+SV 
gruplarında kontrole benzerdi.

Sonuç ve Tartışma: SV özellikle nöbet frekansı üzerine etkilidir. Valproik asitin karaciğer 
fonksiyonlarını bozabileceği rapor edilmektedir. Karaciğerdeki bu olası etkileri eNOS aracılığı 
ile olabilir. PTZ’ün vücuttaki etkileri hakkında çok fazla bilgiye rastlanmadı. Sonuçlarımız, 
hem SV hem de PTZ’ün böbrek ve karaciğerdeki etkilerini öncelikli olarak eNOS aracılığı ile 
gerçekleştirdiğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Sodyum Valproat, Nitrik Oksit, Karaciğer, Böbrek

* Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu (30.09.2010 tarih ve 143 sayı) 
tarafından onaylanmıştır.

PE–098

Böceklerde Frontal Ganglionun Histolojik Yapısı ve 
Genel Fonksiyonları Hakkında

Hatice Karakişi, Meltem Kumaş, Deniz Engin
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, hatice.karakisi@ege.edu.tr

Amaç: Bu çalışmada, böceklerde frontal ganglion üzerine yapılmış çalışmaların derleme haline 
getirilmesi ve öneminin ortaya konması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Böceklerde frontal ganglionun anatomik yapısı, histolojisi ve fizyolojisi 
üzerine yapılan tüm çalışmalar gözden geçirilerek bir derleme haline getirilmiştir. 

Bulgular: Stomadeal sinir sistemi böceklerde sindirim sisteminin ön bölümünü, dorsal kan 
damarlarının bir takım motorize hareketlerini kontrol eden simpatik sinir sistemidir. Bu sistemin 
en önemli bileşeni frontal gangliondur. Frontal ganglion (FG), alın bölgesinde, beynin ventralinde, 
farinksin dorsal kısmı üzerinde uzanır. Bir çift frontal konnektifle beynin tritocerebrum bölgesine 
bağlanır. Posterior olarak tek bir recurrent sinir hiposerebral ganglionla bağlantı kurar. Üç çift 
efferent sinir ise ön bağırsağın dilator kaslarını sinirle donatır. Locusta migratoria türünde farklı 
gelişimsel evrelerde incelediğimiz örneklerde nimfal evreden ergine doğru ganglionun gelişiminde 
belirgin bir farklılaşmanın olduğu görülmüştür. Ganglionu çevreyen kılıfın yapısında en dışta hücre 
içermeyen bağ dokudan oluşmuş nöral lamella ile içte kılıf hücrelerinin oluşturduğu perilemma 
tabakaları bulunmaktadır. Glial hücreler ganglion kılıfının sıklıkla perilemma tabakasında aynı 
zamanda nöropil ile sinir hücreleri arasındaki bölgede de bol miktarda görülmektedir. FG’un 
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merkezinde büyük ve küçük aksonların bir araya gelip oluşturduğu sinir ağı şeklindeki nöropil 
kısmı yer alır. FG’da bulunan sinir hücreleri ganglionun periferalinde yer almaktadır. 

FG’un böceklerde iki temel görevi vardır. Bunlar beslenme ve deri değiştirme üzerinedir. FG ön 
bağırsak kaslarını sinirle donatarak bağırsak boyunca besin geçişine ve kursağın boşaltılmasına 
olanak sağlar. Ayrıca deri değiştirme esnasında hava yutma davranışı sergileyerek bağırsağın 
havayla dolmasını sağlamaktır. Böylelikle içten vücut duvarına yapılan basınç sonucu böcek 
eski derisini atabilmekte ve yeni kutikula ile kanatlar genişleyebilmektedir. Deri değiştirme 
esnasında gerekli olan ecdysis-uyarıcı hormon, pre-ecdysis uyarıcı hormon, eklosion hormonu ve 
crustacean cardioactif peptidinin farklı konsantrasyonlarda uygulanması sonucu frontal ganglionun 
çalışma ritminde inhibe edici ve uyarıcı etkiler gözlenmiştir. Eklosion hormonu FG ritmini inhibe 
ederken, diğer peptitlerin ganglionun aktivitesini arttırdığı belirtilmiştir. Allatostatin böceklerde 
jüvenil hormon üretimini engelleyen ve besin alınımının azalmasına neden olan nöropeptit bir 
hormondur. Düşük konsantrasyonlarda bile bağırsak kasılmalarını engelleyebilir. Bu hormonun 
farklı konsantrasyonlarda frontal gangliona uygulanması sonucu ganglionun çalışma ritminde artış 
meydana geldiği bildirilmiştir. Ayrıca böceklerde bağırsak kaslarının hareketlerinin ve aktivitesinin 
ayarlanmasından sorumlu olan octopamin hormonunun ise allatostatinin aksine, ganglionun 
çalışma ritminde inhibisyona neden olduğu gösterilmiştir.

Sonuç: Frontal ganglionun genel özelliklerinin ve fonksiyonlarının ortaya konmaya çalışıldığı bu 
çalışma ile ileride yapılacak diğer çalışmalara katkıda bulunacağımızın kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Böcek, frontal ganglion, deri değiştirme, beslenme, hormon 
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Amaç: Nylanderia Emery cinsi, yüksek enlemler hariç tüm coğrafik bölgelerde dağılıma sahip, 
1-4cm boyda, açık sarıdan siyaha kadar değişen renkte türler içeren, çöllerden yağmur ormanlarına 
kadar çok farklı habitatlarda yaşayan ve bazı türlerinin zararlı özelliklerinden dolayı ekolojik 
olarak ta oldukça önemli bir cinstir. Tüm dünyada 130 aktüel tür ve alttür ile 2 fosil türü bilinen 
Nylanderia cinsi, Türkiye’de sadece Donisthorpe, 1950 tarafından Malatya ve İstanbul illerinden 
kayıt edilmiş N. vividula Nylander, 1846 ile temsil edilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye 
karınca faunası için yeni tür olan Nylanderia cinsine ait N. jaegerskioeldi Mayr, 1904 türünü 
kaydetmek ve morfolojisi ve ekolojisi hakkında değerlendirme yapmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma, Güneydoğu ve Akdeniz Bölgelerinde ev içleri ve insanların 
yaşadıkları yerleşim yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Materyal gerek el gerekse emgi tüpleri 
yardımıyla toplanmış ve %96 etil alkol tüplerinde laboratuara taşınmıştır. Laboratuarda yuvaları 
tespit edilen kolonilerdeki kastlar (işçi-dişi-erkek)’dan varsa birer örnek hem teşhiste kullanılmak, 
hem de müze materyali olarak saklanmak üzere her yönden incelenmelerine olanak sağlayacak 
şekilde ucu sivri üçgen etiketlere suda çözünebilen özel bir tutkal ile yapıştırılarak iğnelenmiş ve 


