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1884) ve daha önce Erciyes dağından kaydedilen Scutovertex sculptus Michael, 1879 belirlenmiştir. 
Ophidiotrichus tectus (Michael, 1884) kuzeyde daha az yaygın olmak üzere batı Palearktik’te, 
Scutovertex sculptus Michael, 1879 ise kozmopolit bir yayılışa sahiptir.

Sonuç: Tespit edilen türlerden Provertex forsslundi Krivolutsky, 1969 ve Ophidiotrichus tectus 
(Michael, 1884) Türkiye faunası için yeni kayıt olup Scutovertex sculptus Michael, 1879 Amanos 
dağlarından verilen ilk kayıttır. 

Anahtar Kelimeler: Acari, Oribatida, fauna, Amanos dağları, Yenice ormanları
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, sıçan böbrek dokusunda, formaldehit (FA) toksisitesine bağlı olarak 
oluşan morfolojik değişiklikler ile beraber bazı biyokimyasal parametreler üzerine Proantosiyanidin 
(PAC) ve E Vitamininin (E-Vit) koruyucu etkilerinin araştırılmasıdır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada 28 adet erkek sıçan (Wistar albino) dört gruba ayrılmıştır. 
A grubu kontrol grubu olarak kullanılmıştır. B grubuna (FA 10 mg/kg) 14 gün boyunca gün aşırı 
formaldehit enjekte edilmiştir. C grubu (FA + 100mg/kg PAC) 14 gün boyunca, gün aşırı formaldehit 
enjekte edilerek, her gün PAC ile beslenmiştir. D grubu (FA + 30 mg/kg E-Vit) 14 gün boyunca gün 
aşırı formaldehit enjekte edilerek, her gün E-Vit ile beslenmiştir. Deney süresi sonunda hayvanlar 
sakrifiye edilerek böbrek dokuları alınmıştır. Böbrek dokusunda SOD, Gpx, KAT ve MPO aktiviteleri, 
malondialdehit (MDA) ve sialik asit (SA) düzeyleri ölçülmüştür. Işık mikroskobik inceleme için 
alınan dokular %10’luk Formaldehit ile fiske edildikten sonra rutin takip işlemleri yapılmıştır. 
Hazırlanan bloklardan 5 µm kalınlığında kesitler alınarak Hematoksilen-Eozin ile boyanmıştır. 

Bulgular: FA Grubunda, Glomerulusun parietal yaprağında epitel hasarı, mononüklear hücre 
infiltrasyonu, böbrek tubullerinde membran hasarı, tubul hücrelerinde ve Henle kulpunda hipertrofik 
hücreler, piknotik nukleuslar ile tubullerde bütünlük kaybı morfolojik dejenerasyonlar olarak 
tespit edilmiştir. E-Vit. ve PAC gruplarında, FA grubunda gözlenen dejenerasyonların azalmakla 
beraber tubullerde hafif hasarların varlığı dikkat çekmiştir. Morfolojik olarak yapılan incelemeler 
sonucunda E-Vit. grubundaki koruyucu etkinin PAC grubundan daha fazla olduğu belirlenmiştir.

Kontrol grubu ile FA grubu karşılaştırıldığında; doku SOD, Gpx, KAT ve MPO aktivitelerinin, 
MDA ve SA miktarının anlamlı şekilde değiştiği gözlenmiştir (p<0,05). E-Vit. Grubu kontrol ile 
karşılaştırıldığında MDA miktarı ve MPO düzeylerindeki değişiklikler anlamlı (p<0,05), diğer 
parametreler anlamsız bulunmuştur. PAC grubu ile kontrol grubu kıyaslandığında MDA miktarı 
ile Gpx ve MPO aktivitelerindeki farklar anlamlı (p<0,05) diğer parametrelerdeki değişiklikler ise 
anlamsız bulunmuştur. 
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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 


