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süreçte kontrol grubu ile diklorvos grubu anlamlı olarak farklıdır (p<0,05). Amilaz düzeyleri 4 
haftalık süreçte kontrol grubu ile alıç grubu ve 7 haftalık süreçte kontrol grubu ile diğer gruplar 
arasında anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Total bilirubin düzeyleri 4 haftalık süreçte diklorvos 
grubu ile diklorvos + alıç grubu anlamlı olarak farklıdır(p<0,05). HDL kolesterol düzeyleri 4 haftalık 
süreçte alıç grubu ile diklorvos grubu anlamlı olarak farklıdır (p<0,05). Total protein düzeyleri 4 
haftalık süreçte alıç grubu ile diklorvos grubu ve 7 haftalık süreçte kontrol grubu ile diklorvos grubu 
arasında anlamlı farklılık vardır(p<0,05). Laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyleri 4 haftalık süreçte 
alıç grubu ile diğer gruplar ve 7 haftalık süreçte kontrol ve alıç grupları ile diklorvos ve diklorvos 
+ alıç grupları arasında anlamlı farklılık (p<0,05) gözlemlenmiştir. Karaciğer FOX sonuçlarında 4 
haftalık süreçte alıç grubu diğer gruplardan 7 haftalık süreçte ise kontrol ve diklorvos + alıç grupları 
diğer gruplardan anlamlı olarak farklıdır. 

Sonuç: Sonuç olarak diklorvosun oluşturduğu karaciğer harabiyetine yeterli olmasa da alıç’ın 
koruyucu etkide bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Alıç, Diklorvos, Karaciğer, Organofosfatlı bileşikler 

Teşekkür: Bu çalışma Dumlupınar Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2009/8.3 karar nolu izni 
ile gerçekleştirilmiştir.

SE–019

Türkiye Afit Faunasının Zoocoğrafik Özellikleri ve İstilacı Türler

Gazi Görür, Hayal Akyıldırım, Özhan Şenol, Gülay Olcabey
Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Niğde, gazigorur@yahoo.com

Amaç: Dünya genelinde şu ana kadar tanımlanmış 4700 civarında afit türü vardır ve bunlarında 
yaklaşık 300 tanesi ekonomik açıdan önemli pest olarak değerlendirilmektedir. Afitlerin küçük 
vücut yapıları, döngüsel partenogenezle hızlı çoğalmaları, konak bitki tercihi çeşitlilikleri, yüksek 
adaptasyon yetenekleri ve ticareti yapılan bitkisel ürünlerle yakın ilişkide oluşları onlara yeni alanları 
kolaylıkla istila etme şansı tanımaktadır. Son zamanlarda küresel ticaretin artması ve küresel ısınma 
gibi son iklimsel değişiklikler birçok afit türünün dünyanın birçok yerini olduğu gibi Türkiye’de 
de yeni alanları işgal etmelerine yol açmıştır. Örneğin Avrupa’ya son yüz yıl içerisinde 102 istilacı 
afit türünün yerleştiği gösterilmiştir. Türkiye Asya ve Avrupa arasında bir köprü olması nedeniyle 
birçok türün geçiş yolunda bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin zengin florası, florasının %31 
endemiklik göstermesi kendine özgü zengin coğrafik özellikleri, çeşitli iklim tiplerinin görülmesi 
ve oldukça geniş tarımsal alan ve ürün çeşitliliğine sahip olması diğer türler açısından olduğu kadar 
afitler açısından da cazip bir coğrafya olmasına neden olmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu çalışma 
Türkiye afit faunasının zoocoğrafik yapısını ve istilacı türleri ortaya koymayı amaçlamıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Dünya afit faunası ve ülkemiz afit faunasıyla ilgili yayınlanmış olan 
tüm belgeler incelenmiş ve afitlerin zoocoğrafik orjinlerine ait bilgiler ortaya konmuştur. Bilgiler 
değerlendirilirken Türkiye zoocoğrafik olarak Palearktik bölgenin Mediterranean alt bölgesinde 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Türkiye afit faunasına ait 480 türle ilişkili tüm ulusal ve uluslarası yayınlardaki bilgilerin 
incelenmesi sonucunda Türkiye afit faunası ait türlerin sırasıyla %50 Avrupa, %17 Asya, %17 
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Palearktik (Eurasia), %8 Nearktik, %6 Mediterranean ve %1 Oryantal kökenli olduğu ortaya 
konmuştur. Ayrıca %2 oranında türün Türkiye kökenli olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Elde edilen sonuçlar ülkemizin zoocoğrafik konumu nedeniyle birçok afit türü için geçiş 
bölgesi olduğunu göstermiştir. Son iklimsel değişiklikler ülkemize daha çok istilacı afit türünün 
yerleşmesine neden olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Afit, fauna, istilacı tür, Türkiye, zoocoğrafya

Teşekkür: Bu çalışmada sunulan verilerin elde edilmesinde TUBİTAK tarafından desteklenen 
107T450 ve 111T866 nolu proje verilerinden de yararlanılmış olması nedeniyle TUBİTAK’a 
teşekkür ederiz. 

SE–020

Cornu aspersum (Gastropoda: Pulmonata)’da
Sindirim Bezi’nin Çeşitli Histolojik ve 

Histokimyasal Boyama Yöntemleriyle İncelenmesi

Nermin Biter, Gürsel Ergen
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, nermin.biter@ege.edu.tr

Amaç: Dünyada ve Türkiye’de yaygın dağılım gösteren kara salyangozu türü Cornu aspersum’da 
sindirim bezinin yapısının çeşitli histolojik ve histokimyasal boyama teknikleriyle gösterilmesi ve 
yapıyla ilişkili olarak fonksiyonunun araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: İzmir civarından toplanan Cornu aspersum örneklerinin salyangoz tuz 
solusyonu içinde diseksiyonları yapılmış ve sindirim bezleri çıkarılarak % 10 formalin ve Bouin’s 
fiksatiflerinde 24 saat süreyle tespit edilmiştir. 

Dokuyu oluşturan hücrelerin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini ortaya koymak için Gill’s H&E, 
Alcian Blue, Periodic Acid Schiff (PAS), Paraldehyde Fuchsin (PAF), von Kossa histolojik 
ve histokimyasal boyama teknikleri uygulanmıştır. Işık mikroskobunda yapılan incelemelerin 
fotoğrafları çekilerek sonuçlar değerlendirilmiştir.

Bulgular: Tübüloalveolar bir yapısı olan sindirim bezinin, gerekli besin ve salgıların ana iletimini 
sağlayan merkezi kanalları da barındıran bir doku olduğu bilinmektedir. 

Çeşitli hücre tiplerinden oluşan tübüllerin lümen genişliklerinin birbirinden farklılık gösterdiği; 
tübüller arasındaki gevşek yapılı bağ dokunun yer yer genişleyip daraldığı gözlenmiştir. Sindirim 
bezindeki merkezi kanalların içini döşeyen silli silindirik hücrelerin bazı bölgelerde çok katmanlı 
bir yapı gibi gözükerek lümene doğru oldukça uzandıkları gözlenmiştir. 

Pek çok tübül lümenine doğru yoğun bir salgı etkinliği olduğu dikkat çekmiştir. Hücrelerin özellikle 
apikal kısımları belirgin olarak PAS pozitif ve PAF pozitif reaksiyon vermiştir. Tübülleri oluşturan 
hücrelerin bir kısmı Alcian Blue ile pozitif reaksiyon verirken, daha az sayıda olan ve genellikle 
tübül dönemeçlerinde yerleşen piramidal şekilli hücrelerin von Kossa ile pozitif reaksiyon verdiği 
gözlenmiştir.


