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ile sağlıklı morfoloji yüzdeleri azaldıkça, apoptotik sperm sayısı artmaktadır. Propidium iodide ile 
belirlenen nekrozis ile sperm konsantrasyonu arasında ters bir korelasyon bulunmaktadır. Sperm 
hareketliliği ve morfolojisi açısından ise farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Apoptozis ve 
nekrozis oranları karşılaştırıldığında, nekrotik hücreler apoptotik hücrelere oranla daha fazladır.

Sonuç ve Tartışma: Gerek tedavi amaçlı gerekse bilimsel araştırmalarda insanda veya deney 
hayvanlarında infertiliteyi belirlemek için semen analizi uygulanır. Tedavide kullanımı artan 
yardımcı üreme tekniklerinin başarısı için özgün sperm hatalarını ve bunların kaynaklarını 
tanımlamak çok önemlidir. Yeni ve daha hassas teşhis yöntemleriyle spermlerin farklı düzeylerde 
incelenmesine olanak sağlayacak her bilgi değer taşımaktadır. Apoptozisle ilgili tartışmalı literatüre 
katkı sağlamak ve nekrozisle ilgili yeni bulgular elde etmek üzere yapılan bu çalışmanın, alanındaki 
bilgilere bir yarar sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Semen parametreleri, İnsan Spermi, Apoptozis, Nekrozis, TUNEL

Teşekkür: Bu çalışmayı, 2007 Fen 029 no’lu proje kapsamında destekleyen E.Ü. Rektörlüğü İdari 
ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na teşekkür ederiz. 
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Amaç: Bu araştırma Türkiye’deki evcil ve yabani kuşlardaki çiğneyici bit türlerini belirlemek 
amacıyla Haziran 2011-Şubat 2012 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Araç çarpması sonucu ölen veya tedavi amacıyla Veteriner Fakültesi 
kliniklerine getirilen 24 kuş türüne ait 74 kuş örneği bit yönünden incelenmiştir. Laboratuara 
getirilen kuşlar çıplak gözle muayene edilmiş, daha sonra beyaz bir küvete konularak insektisitle 
ilaçlanmıştır. Kuşların üzerinden veya küvetten toplanan bitler, içinde %70 alkol bulunan 
eppendorf tüplerde saklanmışlardır. Bitler %10 KOH içinde saydamlaştırıldıktan ve distile su ve 
alkol serilerinden geçirildikten sonra Kanada balsamı ile lam üzerine yapıştırılmış ve mikroskopta 
incelenerek teşhis edilmişlerdir.

Bulgular: İncelemeler sonucu 24 kuş türünden 13’ünde bitlere rastlanırken, 11 kuş türünde 
herhangi bir bite tesadüf edilmemiştir. Muayene edilen 74 kuşun 31’i bitlerle enfeste bulunmuş 
ve 27 bit türü saptanmıştır. Psittaciformes takımında yer alan dokuz kuşun hiçbirisinde bite 
rastlanmazken, Ciconiiformes, Columbiformes, Falconiformes ve Pelecaniformes takımlarında 
yer alan kuş türlerinde enfestasyonun yüksek olduğu, Passeriformes takımındaki kuş türlerinde 
ise enfestasyon oranının oldukça düşük olduğu gözlenmiştir. Tespit edilen iki cins ile dokuz türe 
Türkiye’de ilk kez rastlanmıştır. 
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Sonuç: Bu araştırmada tespit edilen Falcolipeurus ve Coloceras cinsleri ile Menacanthus orioli, 
Laemobothrion vulturis, Philopterus fringillae, Brueelia apiastri, Brueelia munda, Degeeriella 
nisus, Falcolipeurus quadripustulatus, Coloceras piageti ve Coloceras israelensis (Tendeiro, 1974) 
Türkiye’deki kuşlardan ilk kez bildirilmiştir. Normalde Kaya güvercinlerinde bulunan Columbicola 
columbae’ye Kulaklı Orman Baykuşu (Asio otus)’da ilk kez rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bit, Phthiraptera, Kuş, Kanatlı hayvan, Türkiye

Teşekkür: Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 
desteklenmiştir (BAP Proje No: 11401042). Etik Kurul Karar Numarası: Selçuk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 2011/011
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Amaç: Morfolojik ve Moleküler verilere bağlı olarak 18 adet Bromius gruba (Diptera: Tabanidae) 
ait örneğin kladistik analizi yapılarak aralarındaki hiyerarşik ilişkinin değerlendirilmesi.

Materyal Metod: Materyal olarak kullanılan bromius grup örnekleri (Tabanus bromius Linnaeus 
1761, T. briani Leclercq 1962 , T. regularis Jaennicke 1866, T. darimonti Leclercq 1964 , T. miki 
Brauer 1880, T. indrae Hauser 1939 , T. armeniacus Kröb 1928, T. tergestinus Egger 1859, T. 
karaosus Timmer 1984, T. hissaricus Baratov 1962 , T. maculicornis Zetterstedt 1842 , T. armenicus 
Szilády 1926, T. hauseri Olsufjev 1967 , T. laetetinctus Becker 1913 , T. semenovi Olsufjev 1937 , 
T. geminus Szilady 1923, T. canipalpis Bigot 1892, T. terterjani Andreeva & Dolin, 1982) Anadolu 
Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Müzesi’nden sağlanmıştır. Bu türler belirlenen 40 adet morfolojik 
karakter doğrultusunda tek tek incelenmiştir. Satırlara türler, sütunlara karakterler gelecek 
şekilde bir veri matrisi oluşturulmuştur. Veri matrisinde eğer incelenen karakteri o tür taşıyorsa 
“1” ile kodlanırken, karakteri taşımaması durumunda “0” ile kodlanmıştır. Karşılaştıralamayan 
karakterler ise “?” ile kodlanmıştır. Diğer taraftan örneklerden izole edilen total genomik DNA 45 
farklı primer ile çoğaltıldıktan sonra jelde yürütülmüş ve oluşan DNA bantları karşılaştırılmıştır. 
Gözlenen bantlarda tespit edilen bantlar için “1” olmayan bantlar için “0” verilmiştir. Daha sonra 
elde edilen veri matrisleri ile bir benzerlik matrisi oluşturulmuştur. Bunun için NTSYS pc 2.02i 
programı kullanılmıştır. Yine aynı programın yardımıyla elde edilen bu benzerlik matrisini anlamlı 

hale getirebilmek için UPGMA (unweighted pair-group method analysis) metodu kullanarak 
filogenetik ağaç oluşturulmuştur. Oluşan filogenetik ağaca göre türler arasındaki hiyerarşik ilişki 
değerlendirilmiş ve sonuçlar tartışılmıştır.

Bulgular: Karakterlerin türler üzerinde incelenmesi ile bir veri matrisi elde edilmiştir. Daha 
sonra bu veri matrisi ile bir benzerlik matrisi oluşturulmuştur. UPGMA analizi ile bir filogenetik 
ağaç ortaya çıkarılmıştır. Bu filogenetik ağaca göre dört ayrı grup oluşturulmuştur (A, B, C, D). 
Türler verilerin doğrultusunda her biri ayrı bir dalda yer almıştır. Aralarında ki hiyerarşik ilişki 
tartışılmıştır.


