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oksidatif strese yol açabilir ve yara iyileşmesini olumsuz yönde etkileyebilirler. Bu doğrultuda, 
çalışmamızda, eksizyonel dermal yaralanmayı takiben, intraperitoneal EGF uygulamasının, doku 
tamirinin 1, 5, 7 ve 14. günlerinde dokulardaki enzimatik ve non-enzimatik antioksidan savunma 
üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: 54 adet Wistar albino erkek rat, kontrol (herhangi bir işlem yapılmayan, n=6), 
yara oluşturulan (n=24) ve yara oluşturularak EGF tedavisi uygulanan (n=24) gruplar olmak üzere 
üç gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu dışındaki hayvanlarda, medulla spinalisin iki yanında, 4’er cm 
uzunluğunda dorsolateral eksizyonel yaralar oluşturulmuştur. EGF tedavisi uygulanan gruplarda 
ise, yaralanmayı takiben, bovine serum albumin içerisinde hazırlanan EGF solüsyonu 10 ng/ml 
dozda ve günde 1 kez intraperitoneal olarak uygulanmıştır. Yaralanmadan sonraki 1, 5, 7 ve 14. 
günlerde feda edilen ratların yara dokuları çıkartılıp (kontrol grubunda aynı bölgedeki sağlam deri 
dokusu alınmıştır), askorbik asit (AA) ve glutatyon (GSH) düzeyleri ile süperoksit dismutaz (SOD) 
aktiviteleri spektrofotometrik olarak ölçülmüştür. Verilerin istatistiksel analizi Mann-Whitney U 
testi ile yapılmıştır. 

Bulgular: GSH düzeyleri incelendiğinde, yaralanmanın tüm günlerinde kontrol grubuyla 
karşılaştırıldığında GSH düzeyi istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalmıştır. Bununla birlikte, 
EGF uygulamasının 5, 7 ve 14. günlerinde yara dokusu GSH seviyesinin belirgin şekilde arttırdığı 
ve kontrol grubuyla aynı düzeyde olduğu bulunmuştur (p<0.05). Benzer şekilde, tüm yara 
oluşturulan gruplarda yara dokusunun AA içeriği önemli ölçüde azalırken, EGF tedavisinin 1, 5, ve 
7. günlerinde anlamlı artış göstermiştir (p<0.05). Özellikle tedavinin 5. gününde belirgin şekilde 
artarak kontrol grubuyla aynı seviyeye ulaşmıştır. Hem yara oluşturulan gruplarda, hem de EGF 
tedavi gruplarında SOD aktivitesi kontrol grubu ile kıyaslandığında istatistiksel olarak anlamlı 
şekilde azalma göstermiş; yara oluşturulan gruplar ile EGF uygulanan gruplar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Sonuç: İntraperitoneal EGF uygulamasının, önemli hücre içi antioksidanlar olan AA ve GSH 
konsantrasyonlarını yara iyileşmesinin tüm fazlarında arttırıp, antioksidan savunmayı güçlendirerek, 
dermal yaraların iyileşmesinde olumlu katkılarının olacağını düşünmekteyiz.
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Objectives: The goal of this article is to briefly review and summarize the Neuroptera species 
living in apple orchards and research for a biological control as an effectively treatment with using 
lacewing’s both in egg, larva and adults stages. Turkey takes part the 6th. situation in the world apple 
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productioning after the countries of China, USA, Japan, France and Iran. Apple is a fruit species 
grown intensively in five continents of world. Studies on apple cultivar development were started 
three decades ago. Due to its economic importance, apple (Mallus pumila) is one of the cultivated 
plants. In apple orchards, species-rich lacewing communities builds up comprise of hundreds of insect 
species. Accordint to new investigations, among the Hemerobidae family members (Neuroptera: 
Hemerobiidae) Wesmaelius subnebulosus (4%-72%), Hemerobius humulinus (1%-39%), Micromus 
angulatus (3%-40%), Sympherobius pygmaeus (5%-43%), H. lutescens (2%-14%) have been found 
in European apple orchards. Such species of lacewings (W. concinnus, W. mortoni, H. pini, H. stigma) 
migrate from forests and other plant clusters to apple orchands. Aphids are the most important lacewing 
prey group that according to newly researches approximately over 50 aphid species associated with 
apple trees. A. pomi is especially troublesome among other apple aphids, since it becomes resistant 
to most insecticides. By infesting shoots on young trees (e.g. in apple tree nurseries), it may severely 
reduce plant growing. The mean daily numbers of A. pomi nymphs consumed per lacewing individual 
was as follows: Chrysopa nigricornis, male 33, female 105, larva 60; C. oculata, male 42, female 56, 
larva 140; Chrysoperla carnea, larva 48. Psyllids builds up another potential prey existing group in 
apple orchands. Lacewing larvae in apple orchards are active from June to November indicating the 
probability that they preyed on psyllids in both summer and autumn. Phytophagous mites are present 
in most apple orchards, supplying another food source, mainly for young larvae of lacewings. All 
chrysopid (green lacewing) instars captures and readily accepts the mites. 

Conclusion: Biological control experiments with lacewings in apple orchards carry out in two 
seasons. Using eggs of C. carnea at a density of 335. 000 individulas per hectare, the number of 
nymphs and apterviduals of A. pomi were reduced significantly on shoot terminals. Predator: prey 
ratios applies were 1:10 and 1: 19, but lacewing larvae proved to be less effective in the last case 
because of the lower ratio. It is necessary to know how interactions occurs between lacewings and 
apple cultivated areas to superior choice for biological control of pests on largely native and semi-
native vegetation, such as gardens and orchards.
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Objectives: The lacewings belong to the Order Neuroptera and are described as voracious predators 
in the larval stage and sometimes also in their adulthood. They are an important group used in 
integrated biological control in field and horticultural crops. In this study aims to inform some 
rare known properties (Individual and embriyonic development, Hatching, Larval Growth, Cocoon 
Spinning and Adult Emergence) of the Neuroptera (Planipennia) development outline. 


