
      19. Ulusal Biyoloji Kongresi                                                                                       Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON 
 

 
215

SZ 094 
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Sülüklü Göl (Adapazarı)’ünden yakalanan 

17 Bombina bombina (11♂♂- 6 ♀♀) bireyin total 
boy dağılımı incelendiğinde, 31.44–42.52 mm boy 
değerleri arasında ve ortalaması 37.00±2.86 mm 
olduğu saptanmıştır. Populasyondaki erkek 
bireylerin boy dağılımı 34.4-42.52 mm 
parametreleri arasında değiştiği ortalamasının ise 
38.39 ± 2.6 mm olarak saptanmıştır. Söz konusu 
populasyonun dişi bireylerinin ise total boy 
dağılımı 31. 44–37.48 mm parametreleri arasında 
ortalaması ise 35.22±2.15 mm olarak saptanmıştır. 
1. hibernation öncesi toplam 12 bireyin toplam 
9.68–15.50 mm parametreleri arasında değiştiği ve 
ortalaması ise 12.34± 2.04 mm olduğu saptanmıştır. 
skeletokronoloji yöntemi ile populasyondaki erkek 
bireylerin yaş ortalaması 4.6, dişi bireylerin ise 3.1 
yıl olduğu tespit edilmiştir.  
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Trakya Sivrisinek Türleri ve Kullanılan 
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 Bu çalışmada, ülkemizin batısında yer alan 
ve önemli bir tarım alanı olan Trakya bölgesinin 
Tunca ve Meriç havzalarında dağılım gösteren 
sivrisinek türleri ve yoğunlukları tespit edilmiştir. 
Sivrisinek örneklemeleri Mayıs - Eylül 2007 
tarihleri arasında 47 farklı lokalitede 
gerçekleştirilmiştir. Örneklemeler neticesinde Culex 
cinsine ait 6, Anopheles cinsine ait 3, Ochleratatus 
cinsine ait 6, Uronetania ve Culiceta cinslerine ait 
1’er olmak üzere toplam 17 sivrisinek türü 
saptanmıştır. Alan genelinde Culex cinsine ait türler 
yoğun olarak görülürken, sınıra yakın alanlarda 

Anopheles maculipennis complex’e ait türlerin 
yoğun olduğu belirlenmiştir. 
 Özellikle sınıra yakın bu alanların sulak 
tarım alanı özelliğinde olması nedeniyle yoğun 
insektisit kullanıldığı göz önüne alınarak, alanda 
kullanılan insektisitlere karşı Anopheles 
maculipennis complex türlerinde direncin durumu 
araştırılmıştır. Bu amaçla Tunca ve Meriç 
havzalarından birer lokalite örnekleri kullanılarak 
insektisit direncinin temelini oluşturan enzimlerin 
aktiviteleri çalışılmıştır. Yapılan biyokimyasal 
denemeler sonucunda organofosfat gurubuna karşı 
direnç varlığı yanında düşük oranda da olsa 
pyrethroid grubuna karşı da direnç geliştiği tespit 
edilmiştir. Sınırda yer alması nedeniyle yoğun geçiş 
olan bölgede, herhangi bir vektörel kökenli hastalık 
etkeninin taşınarak bölgedeki potansiyel vektör 
türler tarafından yayılması olasılığı üzerinde 
durulması gereken önemli bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
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Mastitisli (Meme İltihabı) İneklerde Kan MDA 

ve GSH Düzeylerinin Araştırılması 
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 Bu çalışmada, mastitisli ve sağlıklı 
ineklerde kan lipit peroksidasyonu (MDA) ve GSH 
düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. 
 Çalışmada, Kars ve Ardahan yöresinde 
değişik köylerde halk elinde yetiştirilen yaşları 3 ile 
7 arasında değişen 20 sağlıklı ve 20 mastitisli inek 
seçildi. Hayvanlardan kan örnekleri alınmadan önce 
mastitisli olup olmadıkları Kaliforniya Mastitis 
Testi (CMT) ile belirlendi. 
 Daha sonra  eritrosit GSH ve plazma MDA 
düzeylerine bakıldı. Sağlıklı ve mastitisli gruplarda 
eritrosit GSH (p<0,001) ve plazma MDA  
(p<0,001) düzeyleri arasındaki fark istatistiksel 
olarak önemli bulundu. 
 Sonuç olarak, mastitisin lipit 
peroksidasyonuna neden olduğu ve bunun 
sonucunda MDA düzeylerinde bir artışın meydana 
geldiği, yine aynı şekilde endojen bir antioksidan 
olan GSH düzeylerinin mastitisli hayvanlarda 
önemli bir azalmaya uğradığı görüldü. 
  


