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Sivas İli Hydrophilidae Familyası Üzerine Faunistik Araştırmalar
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Amaç: Sivas ilinin sucul kınkanatlı faunasını sistematik açıdan değerlendirmek; Hydrophilidae 
familyasına ait türlerin tespitini yapmak ve ayrıca bu familya açısından Türkiye ve Dünya kınkanatlı 
faunasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Örneklerimiz, Mayıs-Temmuz 2009 ve Mayıs-Eylül 2010 tarihleri 
arasında, Sivas ili ve ilçe sınırları içerisindeki kaynak, dere, birikinti sıcak su gözelerinden ve 
nemli habitatlardan gözenek çapı 2 mm olan elek, kepçe ve ağ kullanılarak toplandı. Araştırma 
bölgesinden toplanan örneklerin aedeagoforları stereo mikroskop altında diseksiyon iğneleri 
yardımı ile çıkartılarak teşhisleri yapıldı. Teşhis edilen örnekler etiketlenerek muhafaza edilmek 
üzere, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’ndeki Zooloji Müzesi’ne konuldu. 

Bulgular: Araştırma bölgesinden elde edilen örneklerin teşhisi sonucunda Hydrophilidae 
familyasına ait 13 cins, 30 tür ve 2 alttür olmak üzere toplam 32 takson tespit edilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Araştırma bölgesinden tespit edilen bu taksonlardan 10 tür İç Anadolu bölgesi 
için, 19 tür ise araştırma bölgesi için yeni kayıt olarak verilmiştir. Tespit edilen taksonların bir 
listesi Türkiye ve dünyadaki yayılışları ile birlikte verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Coleoptera, Hydrophilidae, faunistik, Sivas, Türkiye

Teşekkür: Bu çalışma, “Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından BAP-2009/231 no’lu 
proje” ile desteklenmiştir.
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Amaç: Epidermal büyüme faktörü (EGF), insanlarda pek çok dokuda varlığı gösterilen, 53 amino 
asitlik mitojenik bir polipeptittir. Ekzojen EGF uygulamasının dermis oluşumunda etkili olduğunu, 
epitelizasyonu ve kronik yara iyileşmesini uyardığını gösteren çok sayıda çalışma bulunmakla 
birlikte, yara dokusundaki oksidatif stres üzerindeki etkilerinin bilinmesi de bir o kadar önemlidir. 
Çünkü, yara iyileşmesi sırasında nötrofiller, makrofajlar, endotelyal hücreler gibi çeşitli inflamatuvar 
hücreler, fizyolojik aktiviteleri esnasında zararlı reaktif oksijen ve azot türevlerini oluşturarak 
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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.

Anahtar Kelimeler: EGF, Yara İyileşmesi, Antioksidan, Oksidatif Stres

Teşekkür: Bu çalışma Gazi Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun G.Ü.ET-08.011 nolu kararı ile 
gerçekleştirilmiştir.
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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 


