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Sonuç ve Tartışma: Formaldehitin, sıçan böbrek dokusunda morfolojik ve biyokimyasal düzeyde 
toksik etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulguların ışığında, E-Vit ve PAC’ın 
formaldehit toksisitesine karşı koruyucu etkilerinin olduğu hem morfolojik hem de biyokimyasal 
olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sıçan, böbrek, formaldehit, proantosiyanidin ve E-Vitamini

Teşekkür: Bu çalışma, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen 
2011/88 nolu Projenin bir bölümüdür. Çalışma, Trakya Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik 
Kurulu’nun 2010/08.011 nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Doğu Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren Ips sexdentatus türünde bulunan patojenlerin 
varlığı, dişi ve erkek böceklerde bulunma oranları, il, ay ve yıllara göre populasyondaki 
dağılımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Coleoptera takımına ait olan Ips sexdentatus örnekleri 2009-2011 yılları 
arasında Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Ordu ve Trabzon illerinden gerekli 
ekipmanlar ile arazi ortamından toplanmış ve en kısa sürede laboratuara getirilmiştir. İlk olarak 
makroskopik incelemeler yapılmış, sonrasında böceklerin mikroskobik incelemeleri yapılmıştır. 
Mikroskobik inceleme için Ringer solüsyonu ile örnekler disekte edilmiş ve taze preparatlar 
hazırlanmıştır. Hazırlanan preperatların patojen varlığı incelemeleri Olympus CX31 ve CX41 de 
yapılmıştır. Patojen farklı hayat safhalarında bulunabileceği için preparatların ayrıntılı incelemeleri 
DP-25 dijital kamera aparatı olan Olympus BX51 Diferansiyal İnterferanz Kontrast Mikroskobu ile 
yapılmıştır. Patojenin tespit edildiği preparatlar fotoğraflanmış ve farklı hayat safhaları için gerekli 
ölçümler yapılmıştır. Ayrıca diseksiyon sonucu taze preparatların incelenmesi ile böceklerde 
mikroskop altında cinsiyet ayrımı yapılmıştır. İncelenen böcek sayısı ve bu böceklerde bulunan 
patojen varlığı, dişi ve erkek böcekler ayrı ayrı olacak şekilde aylara ve yıllara göre kaydedilmiştir. 

Bulgular: İncelenen I. sexdentatus örneklerinden hem Ordu hem de Trabzon ilinde Gregarine ve 
Metschnikowia patojeninin varlığı tespit edilmiştir. Çalışma boyunca Gregarine patojenine ait 
çeşitli hayat safhaları (trofozoit, gamont, kist ve şizigi) gözlenmiş ve bu safhalara ait ölçümler 
yapılmıştır. Bulunan Gregarine patojenin vücut kısımlarına ait gerekli ölçümler karşılaştırılarak 
karakterizasyonu yapılmış ve Gregarina typographi olarak tanımlanmıştır. Bir fungus olan 
Metschnikowia patojeni ise yapılan ölçüm ve karşılaştırmalar sonucu M. typographi olarak 
tanımlanmıştır. Yapılan çalışmada Ordu ilinden 1225, Trabzon ilinden 1480 adet olmak üzere 
toplam 2705 adet Ips sexdentatus örneği incelenmiştir. Disekte edilen 2705 böcekten 603 tanesinde 
G. typographi, 30 tanesinde M. typographi enfeksiyonuna rastlanılmıştır. G. typographi’ye ait en 
yüksek ve en düşük enfeksiyon oranlarına Trabzon ilinde rastlanmıştır. Türkiye’de I. sexdentatus’ta 
bu üç yıllık süreçte G. typographi enfeksiyonun oranı %22.29, M. typographi enfeksiyonunun oranı 
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ise % 1.1’dir. Ordu ilinde incelenen 1225 böcekten sadece 1 tanesinde 2009’un Haziran ayında M. 
typographi enfeksiyonuna rastlanmıştır. Bu nedenle en düşük enfeksiyon oranı 0.8 ile Ordu iline 
aittir. Bunun dışında her iki ilde de hem bağırsak hem de hemoselde nematod varlığına rastlanmıştır. 
Enfeksiyon oranlarında dişi ve erkek böceklerde belirgin bir farklılığa rastlanmamıştır.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesinde önemli bir zararlı olan Ips 
sexdentatus’ta G. typographi (Apicomplexa: Gregarinidae), Metschnikowia typographi ve her 
iki ilde de nematod varlığı tespit edilmiş ve dağılımı takip edilmiştir. Türkiye’de bugüne kadar 
I. sexdentatus’un patojenleri ile ilgili Kastamonu’dan toplanan böceklerle yapılan çalışmalar 
mevcuttur. Ordu ve Trabzon ilinden elde edilen böceklerle yapılan bu çalışma ile Karadeniz 
Bölgesinde böceğin patojen varlığına ait (dişi ve erkek böceklerdeki varlığı, il, ay ve yıllara göre 
dağılımı) detaylı bilgi sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Patojen, Ips sexdentatus, Gregarina typographi, Scolytinae
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Amaç: Sakarya ilinden toplanan oribatid akar örnekleri içerisinden ilkel oribatidler incelenmiş ve 
Poecilochthonius italicus (Berlese, 1910) (Acari: Oribatida: Brachychthoniidae) ve Hypochthonius 
luteus (Acari: Oribatida: Hypochthoniidae Berlese, 1910) Oudemans, 1937 türlerine rastlanmıştır. 
Türkiye’den bilinen Hypochthonius türleri için teşhis anahtarı verilmiştir. Brachychthoniidae Thor, 
1934 familyası Türkiye’den ilk kez kaydedilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Sakarya Üniversitesi kampüsünden alınan döküntü ve 
toprak örnekleri naylon torbalara konulup etiketlenerek laboratuara getirilmiş ve birleştirilmiş 
Berlese hunilerinden oluşan düzeneğe yerleştirilmiştir. 5-7 gün süre ile ışık kaynağı açık bırakılmış; 
Berlese hunilerinin alt kısmına yerleştirilen ve içerisinde %70’lik alkol bulunan şişelerde biriken 
akarlar petri kabı içerisinde stero mikroskop altında pipet ve iğne aracığı ile ayıklanarak, hoyer 
ortamında geçici preparatları hazırlanmıştır. İlkel oribatidlere ait örnekler çeşitli eserlerden 
yararlanılarak teşhis edilmiştir ve SEM incelemeleri yapılmıştır.

Bulgular: Brachychthoniidae Thor, 1934 familyası 11 cinsi ve 156 ile temsil edilmektedir. 
Türkiye’den bu familyaya ait daha önce kayıt bildirilmemiştir. Dolayısı ile bu çalışmada kaydedilen 
Poecilochthonius italicus (Berlese, 1910) Türkiye için yeni kayıttır.

Hypochthoniidae familyasına ait bilinen 4 cins ve 24 tür bulunmaktadır. Ülkemizden daha önce 
Hypochthonius C.L. Koch, 1835 cinsine ait Hypochthonius luteus Oudemans, 1937 ve H. rufulus 
Koch, 1836 türleri bildirilmiştir. Çalışmamızda da H. luteus Oudemans, 1937 türüne rastlanmıştır. 
Türün SEM incelemesi yapılmış ve Türkiye’den bilinen Hypochthonius türleri için teşhis anahtarı 
verilmiştir.

Sonuç: Brachychthoniidae Thor, 1934 familyası ve bu famliyaya ait Poecilochthonius italicus 
(Berlese, 1910) türü Türkiye için yani kayıt olarak bildirilmiştir.


