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Bulgular: Parastenhelia sp.nov. türünün her iki eşeyi de detaylı olarak tanımlanmış ve en yakın 
akraba türü olan P. spinosa’nın elimizde bulunan mevcut bireyleri ile detaylı olarak karşılaştırılmıştır. 
Parastenhelia cinsi dünyada şu anda ait 13 tür ve 2 alttür ile temsil edilmektedir. Ülkemizden şu 
ana kadar sadece P. spinosa ve P. hornelli türleri bildirilmiştir. Parastenhelia sp.nov. en çok P. 
spinosa türüne benzemektedir. Ancak Parastenhelia sp.nov. hem P. spinosa türünden hem de cinsin 
diğer türlerinden vücut parçaları üzerindeki spinül ornamentasyonlarındaki farklılıklar ile kolayca 
ayrılabilmektedir. Ayrıca erkek bireylerin yüzme bacağında spin sayısı bakımından farklılıklar 
bulunmaktadır. Dişi bireyler içinde bu farklılıklar görülmektedir.

Sonuç: Kopepod sistematiğinde son yıllarda modern mikroskop tekniklerinin kullanımı ve tür 
tanımlamasında mikrokarakterlerin önemli olduğunun gösterilmesiyle kopepodlarda aslı olmayan 
yanıltıcı kozmopolitanizm konseptlerinin yerini türlerin oldukça sınırlı bir coğrafik alanı işgal 
ettiği ve yüksek derecede endemizm gösterdiği görüşü yer almaya başlamıştır. Bu çalışmada da 
mikrokarakterlerle ayrılabilen yeni bir türün varlığı ortaya çıkartılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Parastenhelia sp.nov. Biyoçeşitlilik, Taksonomi

Teşekkür: Bu çalışma, TÜBİTAK-TBAG 111T576 numaralı proje desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Besin Kısıtlamasının Drosophila melanogaster’de
Gelişim Süresine Etkisinin Araştırılması

Pınar Güler, Nazlı Ayhan, Can Koşukcu, Banu Şebnem Önder
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Amaç: Besin Kısıtlaması ve ömür uzunluğu arasındaki ilişki son dönemlerde yaşlanma alanında 
en çok çalışılan konulardan biridir. Kısıtlanan besin birçok organizmada artan ömür uzunluğu ile 
sonuçlanmaktadır. Ancak, kısıtlanan besinin gelişim süresi üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu 
çerçevede standart Drosophila besiyerinden türetilen 15 farklı kısıtlanmış besiyeri kullanılarak 
besin kısıtlamasının gelişim süresine etkisi araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmamızda standart bir D. melanogaster soyu olan Canton-S 
kullanılmıştır. Deney 21°C, % 55 ± 5 nem ve 12 saat karanlık-12 saat aydınlık ışık döngüsüne 
sahip sabit laboratuvar koşullarında yapılmıştır. Sineklerin larvadan - pupaya ve pupadan - ergine 
olan gelişim sürelerini incelemek üzere 1. evre larvalar toplanarak her tüpe 20 tane olmak üzere 
her deney seti için 5 tekrar yapılmıştır. Toplam 15 farklı besiyeri tipinden oluşan deney setlerinde 
maya ve şeker oranları standart besiyerinden kısıtlanarak oluşturulmuştur. Buna göre besiyerleri 1 
litrede şekerin 0 gr, 50 gr ve 100 gr olduğu ve mayanın 10 gr, 25 gr, 50 gr, 75 gr ve 100 gr olduğu 
kombinasyonlardan oluşturulmuştur. Larva ekim aşamasını takiben her 12 saatte, pupa ve daha 
sonra ergin gelişim süreleri takip edilmiştir.

Elde edilen veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Deney sonucu elde edilen bulgulardan hem gruplar arası hem de grup içi anlamlı 
istatistiksel farklar elde edilmiştir. Maya miktarı düştükçe gelişim süresi uzamaktadır. Ortamda 
şeker hiç bulunmadığında larvaların gelişim süresi şekerin olduğu gruplara göre anlamlı derecede 
uzamaktadır. Ancak, şekerin miktarı 1 litrede 50 gr ve 100 gr olduğunda gelişim süresine olan 
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etkisi bu iki konsantrasyon için istatistiksel olarak anlamsızdır. Elde edilen verilere göre mayanın 
1 litrede 25 gr ve 1 litrede 10 gram olan besin tipinlerinde gelişen larvaların gelişim sürelerinin 
grup içerisindeki diğer besiyerlerinde (maya miktarı 1 litrede 50 gram, 75 gram ve 100 gram olan 
besiyeri tipleri) gelişen larvalardan anlamlı derecede uzadığı görülmektedir. 

Sonuç: Ömür uzunluğu artışında Drosophila’nın önemli bir besi bileşeni olan maya ve şekerin 
gelişim dönemi için de kritik olduğu ortaya konmuştur. Kısıtlanmış maya ve şeker miktarının ergin 
ömür uzunluğunda artışa neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada da gelişim süresinin maya ve 
şeker kısıtlanması ile uzadığı ortaya konmuştur. Ancak doğada gelişim süresinin artışı canlı için 
tercih edilen bir durum değildir. Çünkü, artan gelişim süresi larvanın daha çok predatör ile karşı 
karşıya gelme ve yok olma olasılığını arttırmakta ve kritik vücut büyüklüğüne ulaşamadığı için 
pupasyona geçmesini geciktirmektedir. Bu nedenle besin kısıtlaması ömür uzunluğunu arttırdığı 
için canlı için avantajlı bir etkenken, gelişim süresi için canlının tolere edebileceği bir çevresel 
koşul değildir.

Anahtar Kelimeler: Besin kısıtlaması, Gelişim süresi, Drosophila melanogaster
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Amaç: Bu çalışmada alıç özütünün diklorvos ile karaciğer harabiyeti üzerine koruyucu etkilerinin 
araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu amaçla 170 – 230 g ağırlığında 56 adet erkek Wistar sıçan rastgele 4 
gruba ayrılmıştır. 1. gruba mısır yağı (1,8 ml/kg), 2. gruba alıç özütü (100 mg/kg), 3. gruba mısır 
yağında çözülmüş diklorvos (10 mg/kg), 4. gruba önce alıç özütü (100 mg/kg) ve 30 dk sonra 
mısıryağı içinde çözülmüş diklorvos (10 mg/kg) intragastrik olarak her gün verilmiştir. Çalışmanın 
başlangıcından 4 ve 7 hafta sonra vücut ve karaciğer ağırlıkları, serum protein, lipid değerleri ve 
karaciğer fonksiyon testleri yapılmış ve karaciğerde lipid peroksidasyon ürünü olan MDA ve FOX 
seviyeleri ölçülmüştür. 

Bulgular: Deneylerin sonunda incelenen bütün değerlerin değiştiği gözlenmiştir. Vücut ağırlıkları; 
kontrol grubunda 4 ve 7. Haftalarda aynı haftaların diğer gruplarına göre anlamlı olarak artmış 
(p<0,05), diğer gruplar arasında az fark olmakla birlikte artış sırasıyla diklorvos grubu, alıç grubu 
ve diklorvos + alıç grubu olarak sıralanmıştır. 4 haftalık süreçte nisbi karaciğer ağırlığı kontrol 
grubu ile diklorvos + alıç grubunda alıç ve diklorvos grubundan anlamlı olarak farklıdır (p<0,05). 7 
haftalık süreçte ise alıç grubu nisbi karaciğer ağırlığı diklorvos grubundan anlamlı olarak farklıdır 
(p<0,05). Albümin düzeyleri 7 haftalık süreçte kontrol grubunda diğer gruplara göre anlamlı olarak 
farklıdır (p<0,05). Alkalen fosfataz (ALP) düzeyleri 4 haftalık süreçte kontrol grubunda diğer 
gruplara göre anlamlı olarak farklıdır (p<0,05). Alanin Aminotransferaz (ALT) düzeyleri 4 haftalık 


