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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 
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süreçte kontrol grubu ile diklorvos grubu anlamlı olarak farklıdır (p<0,05). Amilaz düzeyleri 4 
haftalık süreçte kontrol grubu ile alıç grubu ve 7 haftalık süreçte kontrol grubu ile diğer gruplar 
arasında anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Total bilirubin düzeyleri 4 haftalık süreçte diklorvos 
grubu ile diklorvos + alıç grubu anlamlı olarak farklıdır(p<0,05). HDL kolesterol düzeyleri 4 haftalık 
süreçte alıç grubu ile diklorvos grubu anlamlı olarak farklıdır (p<0,05). Total protein düzeyleri 4 
haftalık süreçte alıç grubu ile diklorvos grubu ve 7 haftalık süreçte kontrol grubu ile diklorvos grubu 
arasında anlamlı farklılık vardır(p<0,05). Laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyleri 4 haftalık süreçte 
alıç grubu ile diğer gruplar ve 7 haftalık süreçte kontrol ve alıç grupları ile diklorvos ve diklorvos 
+ alıç grupları arasında anlamlı farklılık (p<0,05) gözlemlenmiştir. Karaciğer FOX sonuçlarında 4 
haftalık süreçte alıç grubu diğer gruplardan 7 haftalık süreçte ise kontrol ve diklorvos + alıç grupları 
diğer gruplardan anlamlı olarak farklıdır. 

Sonuç: Sonuç olarak diklorvosun oluşturduğu karaciğer harabiyetine yeterli olmasa da alıç’ın 
koruyucu etkide bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Alıç, Diklorvos, Karaciğer, Organofosfatlı bileşikler 

Teşekkür: Bu çalışma Dumlupınar Üniversitesi Hayvan Etik Kurulunun 2009/8.3 karar nolu izni 
ile gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Dünya genelinde şu ana kadar tanımlanmış 4700 civarında afit türü vardır ve bunlarında 
yaklaşık 300 tanesi ekonomik açıdan önemli pest olarak değerlendirilmektedir. Afitlerin küçük 
vücut yapıları, döngüsel partenogenezle hızlı çoğalmaları, konak bitki tercihi çeşitlilikleri, yüksek 
adaptasyon yetenekleri ve ticareti yapılan bitkisel ürünlerle yakın ilişkide oluşları onlara yeni alanları 
kolaylıkla istila etme şansı tanımaktadır. Son zamanlarda küresel ticaretin artması ve küresel ısınma 
gibi son iklimsel değişiklikler birçok afit türünün dünyanın birçok yerini olduğu gibi Türkiye’de 
de yeni alanları işgal etmelerine yol açmıştır. Örneğin Avrupa’ya son yüz yıl içerisinde 102 istilacı 
afit türünün yerleştiği gösterilmiştir. Türkiye Asya ve Avrupa arasında bir köprü olması nedeniyle 
birçok türün geçiş yolunda bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin zengin florası, florasının %31 
endemiklik göstermesi kendine özgü zengin coğrafik özellikleri, çeşitli iklim tiplerinin görülmesi 
ve oldukça geniş tarımsal alan ve ürün çeşitliliğine sahip olması diğer türler açısından olduğu kadar 
afitler açısından da cazip bir coğrafya olmasına neden olmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu çalışma 
Türkiye afit faunasının zoocoğrafik yapısını ve istilacı türleri ortaya koymayı amaçlamıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Dünya afit faunası ve ülkemiz afit faunasıyla ilgili yayınlanmış olan 
tüm belgeler incelenmiş ve afitlerin zoocoğrafik orjinlerine ait bilgiler ortaya konmuştur. Bilgiler 
değerlendirilirken Türkiye zoocoğrafik olarak Palearktik bölgenin Mediterranean alt bölgesinde 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Türkiye afit faunasına ait 480 türle ilişkili tüm ulusal ve uluslarası yayınlardaki bilgilerin 
incelenmesi sonucunda Türkiye afit faunası ait türlerin sırasıyla %50 Avrupa, %17 Asya, %17 


