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PE–207

Türkiye’nin Isparta İlinden Toplanan Bazı Kemirgen (Memeli) 
Türlerinin Helmint Faunası Üzerine Ön Bir Çalışma

Hikmet S. Yıldırımhana, Sezen İncedoğana, Nurhan Sümera, Serdar Gözütokb, İrfan Albayrak b

a Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bursa, sezen@uludag.edu.tr
bKırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kırıkkale.

Amaç: Türkiye’de kemirgen helmintleri üzerine çalışmalar daha çok laboratuvar hayvanları 
üzerinde yürütülmekte, doğal çevreden toplanan kemirgen helmintlerinin incelendiği çalışma sayısı 
oldukça azdır. Bu nedenle Isparta’dan Rodentia takımına ait toplanan çeşitli türlerin helmintolojik 
açıdan incelenmesi ve teşhis edilen parazit türlerin rapor edilmesi amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Isparta’dan 6 türe ait ( Microtus levis, M. guentheri, Apodemus hermonensis, 
A. sylvaticus, Mus musculus, Meriones tristrami) 16 birey 2010 yılı Temmuz ayında toplanmıştır. En 
kısa sürede laboratuara getirilen hayvanlar uygun koşullar sağlanarak ventral bölgeden açılmıştır. 
Sindirim sistemi yemek borusu ve rektumdan kesilerek ayrı bir alanda incelenmek üzere ayrılmıştır. 
Her kemirgen örneğinden çıkan helmint türlerinin yer ve sayıları kayıt edilmiştir. 

Bulgular: İnceleme sonucunda Nematoda şubesinden 4 türe (Aspicularis tetraptera, 
Heligmosomoides polygrus, Syphacia obvelata, Trichuris muris), Trematoda’dan 1 türe (Notocotylus 
sp.) rastlanmıştır. İncelenen 16 bireyden 14 ünde en az bir ya da daha fazla helmint kayıt edilmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda Nematoda şubesinden teşhis edilen Heligmosomoides polygrus ve 
Trematoda’dan Notocotylus sp. Türkiye’den ilk kez rapor edilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Helmint, Rodent, Isparta

Teşekkür: Bu çalışma Kırıkkale Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 29.04.2009 tarih ve 09/25 
nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir.

PE–208

Keklik (Alectoris chukar) Sindirim Kanalı Mast Hücrelerinin 
Dağılımı ve Yoğunluğu

Seval Kelek, Öznur Önal, Kenan Çınar
Süleyman Demirel Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Isparta, 

d1040111003@stud.sdu.edu.tr

Amaç: Keklik sindirim kanalının bazı bölgelerine ait mukozal mast hücrelerinin belirlenmesi ve 
istatistiksel olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, araştırma materyali olarak Süleyman Demirel 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çiftçi Eğitim Tarımsal Uygulama Merkezi kümesinden temin 
edilen (B.30.2.SDÜ.0.05.06.00-131) 4 adet erişkin keklik sindirim kanalından (özofagus, kursak, 
proventrikulus ve gizzard) alınan örnekler Bouin solusyonunda tespit edildi. Histolojik doku takibi 
işlemlerinden geçirilen örnekler parafinde bloklandı. Hazırlanan parafin bloklardan 6-7 µm alınan 
kesitlere Toluidine O Blue (TB), Thionin ve Alcian Blue (AB)-Safranin O boyaları uygulandı. Her 
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bölge için 5’er adet preparatta sayım yapıldı. Elde edilen veriler SPSS 15.0 for Windows programı 
kullanılarak ve Duncan testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi. Hazırlanan preparatlar Olympus 
CX 41 tipi ışık mikroskobunda incelendi ve ilgili kısımlardan fotoğraf çekimi yapıldı.

Bulgular: Özofagus Lamina propriasında (L. propria) bulunan mast hücrelerin TB uygulamasında 
kan damarı ve bez çevresinde çok, epitel altında ise az sayıda bulunduğu belirlendi. Yine bu 
bölgede AB-Safranin O uygulaması sonucunda kan damarı çevresindeki mast hücrelerin hem AB 
hem de safranin (+) karakterde oldukları gözlendi. Kursak L. propriasında her üç yöntemde de mast 
hücrelerinin kan damarı çevresinde çok sayıda olduğu tespit edildi. Proventrikulus bezleri arasında 
bulunan kan damarları çevresinde de çok sayıda mast hücresinin yer aldığı saptandı. Uygulanan 
AB-Safranin O metodu sonucunda sindirim kanalı L. propriasında karışım halinde bulunan mast 
hücrelerinin diğerlerine oranla daha fazla sayıda olduğu belirlendi. 

Sonuç: TB, Thionin ve AB-Safranin O uygulamaları sonucunda sindirim kanalı L. propria mast 
hücrelerin farklı dağılım gösterdiği ve bu metodlarla boyanan mast hücrelerin istatiksel olarak 
özofagus L. propriasında en fazla; gizzard L. propriasında ise en az sayıda bulunduğu belirlendi. Mast 
hücrelerin sindirim kanalı L. propriasında daha çok kan damarı çevresinde yoğunlaştığı tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Keklik, Sindirim kanalı, Mast hücresi

PE–209

Doğu Karadeniz Bölgesi Fındık Bahçeleri Karıncalarının 
(Hymenoptera: Formicidae) Faunistik ve 

Taksonomik açıdan Araştırılması

Mehmet Ozan Ocak, Nihat Aktaç, 
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Edirne, nihata@trakya.edu.tr

Amaç: Doğu Karadeniz Bölgesi fındık bahçelerinde bulunan karıncaların faunistik ve taksonomik 
açıdan araştırılmış, afid’lerle simbiyotik ilişkiye giren türlerin ait oldukları cinsler belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyali, 2010-2011 yıllarında, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin 
Ordu, Giresun, Rize, Artvin illerine bağlı 37 farklı lokalitede deniz seviyesinden 830m.’ye kadar 
olan yüksekliklerdeki fındık bahçelerinden toplanmıştır. Materyalin sağlanmasında karıncaları 
toplamada kullanılan klasik yöntemler uygulanmıştır. 

Elde edilen örnekler tür düzeyinde tanımlanmış, taksonomik ve faunistik yönden değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmada 4 alt familya ( Ponerinae, Myrmicinae, Dolichoderinae, Formicinae)’ya ait 
13cins ve 34 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 1’i Myrmica bessarabica Nassonov Türkiye için, 
20’si bölge için ilk kayıt olarak belirlenmiştir. 

Fındık bahçelerinde bulunan türler arasında en yaygın olanlar, 37 lokalitenin 34’ünde bulunan 
Lasius alienus (Foerster) ile 31 lokalitede bulunan Lasius brunnues (Latreille) dir. 

Sonuç: Araştırma sırasında fındık bahçelerinde ağaçlara zarar veren Aphid’lerle “trofobiosis” 
tarzında simbiyotik ilişkiye giren karınca türlerinin Crematogaster, Solenopsis, Lasius, Camponotus, 
Formica cinslerine ait oldukları gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz, fındık bahçesi, karınca, fauna, taksonomi


