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Bulgular: Mantispidae familyasının Türkiye’de sadece Mantispa cinsine ait 4 türü yayılış 
göstermektedir. Türkiye’nin değişik lokalitelerinden toplanan Mantispa aphavexelte H. Aspöck & 
U. Aspöck, 1994, Mantispa perla (Pallas, 1772), Mantispa scabricollis McLachlan, 1875, Mantispa 
styriaca (Poda, 1761) türlerinin dişi bireylerinin dış genitali ve spermateka’ları ilk defa çizilmiş ve 
karşılaştırılmalı olarak verilmiştir.

Sonuç: Türkiye’de yayılış gösteren Mantispa cinsine ait 4 tür farklı lokalitelerden toplanmıştır. 
Cinse ait dişi örneklerin teşhisindeki problemleri gidermek için taksonomik olarak oldukça önemli 
olan dişi bireylere ait dış genital ve spermateka’larının çizimleri kapsamlı olarak ilk defa yapılmıştır. 
Teşhis işlerini kolaylaştırmak için dişi genital yapılara dayalı teşhis anahtarı verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Neuroptera, Mantispidae, Mantispa, genital
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Anadolu Yaban Koyununun Perifer Kan Lenfositlerinin Enzim 
Histokimyası ve AgNOR Parametreleri

Haluk Özparlak
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Selçuklu, Konya, hozparlak@selcuk.edu.tr

Amaç: Anadolu yaban koyunu (Ovis orientalis anatolica Valenciennes, 1856) Türkiye’nin Konya 
Bozdağ mevkiinde lokalize olan endemik bir türdür. Bu çalışmada kuzu ve ergin yaban koyunlarının 
perifer kan lenfosit oranları ve lenfositlerdeki alfa-naftil asetat esteraz (ANAE) ve asit fosfataz 
(ACP) enzimlerinin pozitivite tipleri ve oranları belirlenmiştir. Ayrıca perifer kan lenfositlerinin 
nükleolus organizer bölgeleri (NOR) gümüşleme yöntemiyle boyanarak AgNOR parametreleri 
tespit edilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Konya-Bozdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası’ndaki 4-5 aylık dört 
kuzu ve 2-3 yaşlarında dört ergin sağlıklı yaban koyunundan alınan perifer kan örneklerinden 
frotiler hazırlanmış ve havada kurutulmuştur (Bu çalışma T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden alınan 14.05.2009 tarih ve B.18.0.D
MP.0.00.02.549.03/318/3844 sayılı izinle gerçekleştirilmiştir). 

Frotilerden ikisi lenfosit oranın belirlenmesi için rutin May-Grünwald Giemsa boyama yöntemiyle 
boyanmıştır. Diğer dört froti enzim demonstrasyonu için soğuk fosfat tamponlu glutaraldehit-
aseton tespit solüsyonunda tespit edilmiş ve bu frotilerden ikisine ANAE diğer ikisine ACP enzim 
demonstrasyonu uygulanmıştır. Son iki froti ise gümüşleme yöntemiyle boyanarak lenfositlerin 
çekirdek alanı, AgNOR sayısı, AgNOR alanı ve AgNOR alanı/çekirdek alanı oranları tespit 
edilmiştir.

İstatistiksel analizler için kuzu ve ergin bireylerden elde edilen verileri karşılaştırmak amacıyla 
Mann-Whitney U-testi uygulanmıştır. 

Bulgular: Kuzu ve ergin örneklerin perifer kanlarındaki lenfosit oranları (%44.82 ve %53.75) 
arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde fark bulunmamıştır (p>0.05).

ANAE ve ACP demonstrasyonu sonucunda hem kuzularda hem de erginlerde perifer kan lenfositlerin 
çoğunluğu pozitif sonuç vermiştir. ANAE pozitif lenfositlerde iki tip granüler pozitivite tespit 
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edilmiştir. Bu lenfositlerin çoğunda sayıları 1-5 arasında değişen kırmızı-kahverengi iri granüller 
gözlenirken (%81.50 ve %72.25), daha az orandaki lenfositlerde ise yaygın çok sayıda küçük 
granüller gözlenmiştir (%4.00 ve %4.75). ACP pozitif lenfositlerde ise sayıları 1-5 arasında değişen 
pembe-kırmızı granüller gözlenmiştir (%91.50 ve %90.75). Kuzu ve erginler arasında enzim 
pozitivite oranları bakımından istatistiksel olarak önemli düzeyde fark bulunmamıştır (p>0.05).

Kuzu ve erginlerin perifer kan lenfositlerindeki çekirdek alanı (63.34 µm2 ve 49.65 µm2), AgNOR 
sayısı (3.22 ve 3.22), AgNOR alanı (6.60 µm2 ve 5.50 µm2) ve AgNOR alanı/çekirdek alanı oranları 
(0.10 ve 0.11) arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde fark tespit edilmemiştir (p>0.05).

Sonuç: Bu çalışmayla Konya-Bozdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası’ndaki sağlıklı yaban 
koyunlarının perifer kan lenfositlerinin ANAE ve ACP enzim aktivitelerine ve AgNOR 
parametrelerine ait veriler ilk kez rapor edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ovis orientalis anatolica, lenfosit, enzim, AgNOR

Teşekkür: Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 
(Proje no: 10401039) desteklenmiştir. Çalışmaya katkılarından dolayı Doç.Dr. Atilla ARSLAN’a 
ve Konya-Bozdağ Yaban Hayatı Koruma Sahası’nda görevli veteriner hekim Dr. Musa ÇELİK’e 
teşekkür ederim. 
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Amaç: Biyolojik mücadele çalışmalarında kullanılan böcekleri saklama yöntemi olarak düşük 
sıcaklıktan faydalanmak mümkündür. Endoparazitoid bir tür olan ve laboratuvar şartlarında 
Galleria mellonella puplarında yetiştirilebilen Pimpla turionellae’nın larval evresine, konak içinde 
iken tedrici azalan sıcaklık uygulanarak, larval gelişimine ve eşey oranına bu uygulamanın etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: P. turionellae dişilerine parazitletilen konak pupları sırasıyla 25, 20, 
15 ve 10°C’de 3’er gün ve takiben 4°C’de 2, 3, 4 ve 5 gün bekletildi. Uygulamalar sonrasında 
puplar 25°C’ye alındı ve ergin oluşumuna kadar bekletildi. Çıkan bireylerin erginleşme süreleri ve 
cinsiyetleri tespit edildi. 

Bulgular: Düşük sıcaklık uygulamaları sonrasında dişi ve erkek bireylerde ergin çıkış süresinin kontrol 
grubuna göre uzadığı ve bu sürenin özellikle düşük sıcaklıkta 5 gün bekletilen deney grubundan çıkan 
bireylerde yaklaşık %50 oranında arttığı gözlendi. Ergin çıkış yüzdesi düşük sıcaklıkta (4°C) bekletme 
süresinin uzamasıyla beraber azaldı. Kontrol grubunda erginleşen dişi ve erkek bireylerin yüzdeleri 
yaklaşık olarak eşit bulunurken, düşük sıcaklık uygulama süresinin artışıyla beraber erginleşen 


