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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.
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Poecilochthonius italicus ve Hypochthonius luteus türlerinin SEM incelemesi yapılmış ve 
Türkiye’den bilinen Hypochthonius türleri için teşhis anahtarı verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Brachychthoniidae, Poecilochthonius,Hypochthonius, yeni kayıt
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Amaç: Ağır bir metal olan kadmiyumun insan eritrositleri üzerinde oluşturduğu toksik etkiler 
ve vitamin C ve E’nin lipit peroksidasyonu ve antioksidan enzimler üzerine koruyucu etkileri 
araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada, in vitro şartlarda farklı dozlarda kadmiyum (1, 50, 
150 µM) ve vitamin C (VC; 10 µM) ve vitamin E (VE; 30 µM) kombinasyonunun insan 
eritrositlerindeki malondialdehit (MDA) seviyesi ile süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve 
glutatyon peroksidaz (GPx) enzim aktiviteleri üzerine olan etkileri incelenmiştir. Eritrositler farklı 
uygulamalarda (sadece kadmiyum, sadece vitaminler ve kadmiyum+vitaminler) 37 °C’de 60 dk 
inkübe edilmiş ve MDA seviyesi ile antioksidan enzim aktiviteleri spektrofotometre (Shimadzu 
UV-1800 model, Japon) cihazında ölçülmüştür. MDA seviyesi Ohkawa ve ark.’nın (1979), SOD 
aktivitesi Marklund ve Marklund’un (1974), GPx aktivitesi Paglia ve Valentine’nin (1967), CAT 
aktivitesi için ise Aebi’nin (1984) yöntemlerine göre tespit edilmiştir.

Bulgular: Kadmiyum tek başına uygulandığında eritrositlerde MDA seviyesinin arttığı, SOD, CAT 
ve GPx aktivitelerinde ise azalma meydana geldiği tespit edilmiştir (P<0,05). VC+VE uygulamalı 
eritrositlerle uygulama yapılmayan kontrol hücreleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 
bir farklılık gözlenmemiştir. Ancak yararlı etki sadece kadmiyum’un düşük ve orta düzeydeki 
uygulama dozlarında (1 ve 50 µM) görülmüş ve plazma düzeyindeki VC+VE kombinasyonunun 
koruyucu etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Kadmiyum’un düşük dozunda CAT enzim aktivitesi 
VC+VE uygulamalı eritrositlerle uygulama yapılmayan kontrol hücreleri ile karşılaştırıldığında 
istatistiksel olarak bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu dozdaki kadmiyuma karşı CAT enzim 
aktivitesinin korunması için plazma seviyesindeki VC+VE uygulamasına gerek kalmamıştır.

Sonuç ve Tartışma: Çalışmanın sonucunda görülmüştür ki plazma seviyesindeki VC ve VE 
uygulaması, kadmiyumun eritrositler üzerine neden olduğu toksik etkiyi kısmen azaltmış fakat 
tam olarak önleyememiştir. Bu nedenle kadmiyum’un ağır metal olarak kullanılması son derece 
tehlike yaratmaktadır. Dolayısıyla kadmiyum’un sanayide kullanılması kontrol altına alınmalı, 
bilinçli olarak kullanılması sağlanmalı, kullanımı asgari seviyeye indirilmeli ve zirai çalışmalarda 
kullanılan sentetik gübreli topraklarda yetiştirilen ürünlerle giderek artan miktarlarda alınan 
kadmiyum için engelleme yöntemleri geliştirilmeli, diyetlerde VC ve VE içeren besinlere yer 
verilmelidir. Kadmiyumla oluşan bu değişiklikler üzerine vitaminlerin kadmiyum’un belirli bir 
toksisitesine kadar koruyucu olduğu kabul edilebilir. Dolayısıyla, plazma seviyesindeki VC ve VE 
kadmiyum’un toksik etkilerini azaltmak için faydalı rol oynamaktadır.


