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da bilinir. Kalsiyum eksikliğine bağlı hastalıkların 
tedavisinde kullanılmaktadır. Toz formdaki 
trikalsiyum fosfat, E341 adı altında topaklanmayı 
önleyici besin katkı maddesi olarak ekmek 
üretiminde kullanıldığından günlük yaşamda 
insanların maruziyeti büyük önem taşımaktadır. 
Maddenin bileşiminde bulunan civa, arsenik ve 
kurşun gibi ağır metallerin fötus gelişimi üzerindeki 
bilinen teratojenik etkileri sebebiyle bu çalışma 
planlanmıştır. Çalışmada, her biri 5 gebe Wistar 
albino sıçan içeren kontrol, yağ kontrol ve 0.3 
mg/kg E341 olmak üzere 3 grup oluşturulmuş ve 
gebelik boyunca oral yolla uygulanmıştır. 
Gebeliklerinin 20. gününde disekte edilen sıçanların 
fetus sayısı, eşey oranı, morfolojisi, boy ve 
ağırlıkları ölçülmüş; kıkırdak-iskelet boyaması 
yapılmıştır. Ayrıca yavrulara ait plasenta 
morfolojisi ve göbek kordonu incelenmiştir. 
Çalışma sonunda uygulama grupları kontrol 
grupları ile karşılaştırıldığında fetuslara ait bazı 
parametrelerde ve kıkırdak-iskelet gelişiminde 
farklılıklar olduğu saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: E341, teratoloji, sıçan  
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Bu çalışmada özellikle son yıllarda çok geniş 
histofizyolojik açılımlarda model olarak kullanılan 
Danio rerio’nun (zebra balığı) embriyonik gelişim 
evrelerine ilişkin bazı temel veriler 
değerlendirilmiştir. Döllenmiş yumurtalar 26±2 °C 
sıcaklıkta üç günde embriyonik gelişimlerini 
tamamlamaktadır. Döllenmeyi izleyen ilk 25-30 
dakikada blastodisk oluşumu izlenir. Döllenmeden 
yaklaşık 40-45 dakika sonra gerçekleşen ilk 
bölünmeyi 15’er dakika arayla diğer bölünmeler 
izler ve geç blastula evresi epiboli ile karakterize 
edilir. 5. saatte başlayan gastrulasyon 24. saate 
kadar devam eder ve kuyruk tomurcuğu oluşur, baş 
bölgesinde beyin ve lens plakları gelişmeye başlar. 
31. saatte kıvrılan embriyoda çok sayıda somit seti 
ve 42. saatten itibaren de bazı hareketler gözlenir. 
Gelişme ilerledikçe pigmentasyon artışı hızlanır, 
gittikçe uzayan embriyo kendi üzerinde kıvrılmaya 
devam eder. 72. saatte vitellüs kesesi küçülmüştür 
ve gelişim tamamlanmak üzeredir. 
 
Anahtar Kelimeler: Danio rerio, embriyo, gelişim  
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Sosyal Evrimin İki Büyük Sıçraması Olan Tarım 

ve Sanayi Devrimi’nin Çevre Üzerine Etkileri 
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İnsanlık ve uygarlık tarihi boyunca, 
toplumsal ve ekonomik gelişim büyük ölçüde doğal 
kaynakların kullanımına bağlı olarak şekillenmiştir. 
Tabiatıyla, organik evrim gibi sosyal evrimin de 
temel unsurunu biyolojik ve fiziki doğal çevre 
oluşturmaktadır.  

İnsan davranışında görülen sosyal evrimin 
iki köklü değişimi, yaklaşık 10-12 bin yıl önce 
gerçekleşen Tarım Devrimi ve yaklaşık 275 yıl 
önce gerçekleşen Sanayi Devrimi sonucunda 
meydana gelmiştir. Bu kültürel değişimler insan 
populasyonlarının yaşam şeklinde köklü 
değişikliklere yol açarken, Tarım Devrimi bugün 
uygarlığın simgesi olarak görülen ‘kentleşmenin’, 
Sanayi Devrimi ise kalkınmanın temeli olarak 
görülen ve kentsel alanlarda yoğunlaşan 
‘sanayileşmenin’ başlangıcını teşkil etmektedir.  

Tarım Devrimi’nin doğal sonucu olarak, 
populasyonların göçebe yaşam şeklini terk edip 
yerleşik düzene geçmesiyle büyük değişim 
yaşanmıştır. Kentleşmenin ilkel hali olarak kabul 
edilen bu yerleşim birimlerinde tarım arazilerini 
sulamak için sulama sistemleri kurmak, 
teritoryumlarını tehdit edebilecek canlı ya da cansız 
her türlü unsura karşı savunma sistemleri 
geliştirmek vb. zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İkinci 
büyük kültürel devrim olan Sanayi Devrimi ise, 
birçok gelişme ile birlikte bilim ve teknolojiye 
dayalı, daha kolay sürdürülebilen bir yaşamda yeni 
bir milat olurken, diğer yandan çevresel sorunlara 
neden olmaya başlamıştır. 

20. yüzyılda, dünya savaşları, rekabet 
ekonomileri, hızla tüketilen doğal varlıklar, kirli 
teknolojilerin yarattığı doğa sorunları, nüfus, göç, 
açlık, yoksulluk, barınma gibi çevre sorunları dünya 
genelinde giderek bir insanlık ve uygarlık sorunu 
haline gelmiştir. Bu durum, küreselleşen dünyanın 
merkezinde yer alan kentleşmenin yansımaları 
olarak görülmektedir.  

Sanayi Devrimi’nin ardından 1950’li 
yıllarda başlayan ekonomik büyüme dalgası,  
70’lerde ‘çağdaş ekolojik sistem’ yaklaşımının 
kullanılmasıyla birlikte yerini çevre koruma 
dalgasına bırakmıştır. İlk kez 1972’de Birleşmiş 
Milletler ortamında masaya yatırılan çevre 
sorunlarının, gün geçtikçe küresel ve yerel ölçekte 
oldukça etkili olduğu görülmüş ve çevre sorunları 
yaşamın merkezinde rol oynayan bir etmen olarak 
kabul görmeye başlamıştır. 

Günümüzde her ne kadar kalkınma ve 
büyüme çabalarında çevre konusuna olan duyarlılık 
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artmış gibi görünse de, özellikle küresel ısınma gibi 
büyük ölçekli çevre sorunlarının yıkıcı etkilerinden 
kaçınmak için acilen yeni bir kültürel devrim 
gerçekleşmesi gerekli görülmektedir. Bu, 
dünyadaki yaşamın hiçbir unsurunu tehlikeye 
düşürmeden bugünkü neslin ihtiyaçlarını 
karşılamak olarak ifade edilen “sürdürülebilir 
kalkınma” kavramının gerek ulusal gerekse 
uluslararası boyutta önem kazanmasına neden 
olmuştur. Ancak sosyal evriminin tüketim toplumu 
haline getirdiği bireyler ve toplumların bu yeni 
anlayışı benimsemeleri zorlu ve zaman alacak bir 
süreci ifade etmektedir. Sürdürülebilir bir dünya 
görüşü yaratmak, bireyden toplumlara yaşam 
felsefesi haline dönüşmesi gereken ve beklenen, 
mantıksal bir süreci gerekli kılan yeni bir yaşam 
anlayışına dikkat çekmektedir.   
  
Anahtar Kelimeler: Sosyal evrim, sürdürülebilir 
kalkınma, çevre, ekoloji, doğal kaynak  
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Parazitoit Venturia canescens (Gravenhorst) 
(Hymenoptera: Ichneumonidae) İle 

Parazitlenen, Konak Ephestia kuehniella (Zeller) 
(Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının 

Hemolenfindeki Toplam Protein Lipit ve 
Karbohidrat Miktarı Üzerine Parazitlenme 
Sonrası Geçen Süre ve Sıcaklığın Etkileri 
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Denemeler üç farklı sıcaklıkta (18, 25 ve 

32ºC), %65±5 bağıl nem ve sürekli aydınlık içeren 
laboratuar şartlarında yapılmıştır.  

 Parazitoit Venturia canescens 
(Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae) ile 
parazitlenen un güvesi Ephestia kuehniella (Zeller) 
(Lepidoptera: Pyralidae) larvalarının 
hemolenfindeki total protein, lipit ve karbohidrat 
miktarlarındaki değişmeler larvanın 
parazitlenmesinden sonra geçen süreye (1,5 ve 8 
gün) ve sıcaklığa (18, 25 ve 32ºC) bağlı olarak 
incelendi. Total protein lipid ve karbohidrat 
miktarlarının belirlenmesinde kolorimetrik 
yöntemler kullanılmıştır. 

V. canescens tarafından parazitlenen un 
güvesi larvalarının hemolenf protein, lipid ve 
karbohidrat miktarları zamana ve sıcaklığa bağlı 
olarak değişmiştir. Parazitlenen konak larvalarında 
parazitlenmeden sonra geçen süreye ve sıcaklığa 
bağlı olarak hemolenfteki toplam protein 
konsantrasyonun arttığı tespit edildi. Hemolenfteki 
toplam protein miktarı larval gelişim süresince 
artmıştır. Buna karşın konak hemolenfindeki lipit 

ve karbohidrat miktarları parazitoidin larval gelişim 
döneminde azalmıştır. 

 Bu sonuçlar V. canescens tarafından 
parazitlenen konak E. kuehniella larvalarının 
hemolenfinde incelenen tüm maddelerde sıcaklığa 
ve parazitlenme sonrası geçen süreye bağlı olarak 
önemli değişimlerin olduğunu göstermektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Venturia canescens, 
parazitoit, Ephestia kuehniella, hemolenf, protein, 
lipit, karbohidrat  
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Epilepsi araştırmalarında kullanılan 

yöntemlerden biri, kindling olarak adlandırılan ve 
amigdalanın tekrarlayan elektriksel uyarılmasıdır. 
Diğer taraftan memelilerdeki pek çok fizyolojik 
aktivitenin ritmi ventral hipotalamusta bulunan 
suprakiyazmatik nukleusta konumlanmış biyolojik 
bir saat tarafından kontrol edilmektedir. Bu 
çalışmada elektrik şoku ile elektro konvulsif 
nitelikli tonik nöbet oluşturmak amacı ile kullanılan 
Moğolistan gerbillerinin lokomotor aktivite 
ritimlerinde ve miktarlarında meydana gelebilecek 
muhtemel değişimler araştırıldı. Deney öncesi 
gerbillerin lokomotor aktiviteleri, besin ve su 
tüketimleri 8 gün süresince kaydedildi. Daha sonra 
gerbillerin amigdala bölgesine (koordinatlar 
bregmaya göre: frontal -0.5 mm; lateral +0,1 mm 
and ventral −5,2 mm) metal elektrod yerleştirildi. 
Cerrahi operasyondan 5 gün sonra, 0.2 saniyelik ve 
10 mA lik elektriksel uyarılara başlandı.  Günde iki 
defa sabah 08:00 ve akşam 17:00 olmak üzere 
stimülasyon 5 gün süresince uygulandı. Uygulama 
sonunda gerbiller tekrar koşu tekerleklerine 
yerleştirildi ve lokomotor aktiviteleri ile besin ve su 
tüketimleri iki hafta süresince kaydedildi. Kontrol 
grubundaki gerbiller deney grubundakilere benzer 
cerrahi oprasyona ve manipülasyona tabii tutuldular 
ancak elektrik akımı verilmedi. Kindling gerbillerin 
lokomotor aktivite ritmini değiştirmedi (p>0.05) 
ancak lokomotor aktivite miktarını anlamlı şekilde 
arttırdı (p<0.05). Benzer şekilde yeme-içme 
ritminde anlamlı bir değişiklik olmadı (p>0.05) 
ancak miktarlarının arttığı (p<0.05) kaydedildi. Bu 
sonuçlar göstermektedir ki, kindling amaçlı 
amigdalaya uygulanan kronik elektriksel 
stimülasyon gerbillerin aktivite ritmini değil ancak 
aktivite miktarını değiştirmektedir. 
 


