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etkilerinin klasik ilaçlara göre az olmasıyla kanser 
tedavisinde önemli bir yer bulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: anjiojenez, anti-anjiojenik 
ajan 
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Larval Evrede Uygulanan Düşük Sıcaklığın 
Pimpla turionellae L. 

(Hymenoptera:Ichneumonidae)’ nın 
Erginleşmesine ve Ergin Ağırlığına Etkileri 

Rahile ÖZTÜRK, Z. Ülya NURULLAHOĞLU 
Selçuk Üniversitesi, Fen- Edebiyat. Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, Kampüs Konya 
rozturk@selcuk.edu.tr 

  
P. turionellae, gelişimini bazı zararlı 

lepidopter türlerinde tamamlayan, soliter 
endoparazitoit bir türdür. Laboratuvar şartlarında, 
büyük kovan güvesi Galleria mellonella 
(Lepidoptera:Pyralidae) puplarında üretmek 
mümkündür. 
Parazitoit türlerin kitle halinde üretilebilmesi için 
düşük sıcaklıkta bekletmenin iyi bir saklama 
yöntemi olabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla, 
düşük sıcaklık uygulamasının parazitoit türlerin 
fizyolojik özelliklerine etkilerinin araştırılması 
gerekmektedir.  

Bu çalışmada, P. turionellae tarafından 
parazitlenen G. mellonella pupları 1-3-5 gün 25 °C’ 
de bekletildikten sonra 5-10-15 gün 4 ve 10 °C’ ye 
maruz bırakılmıştır. Düşük sıcaklık uygulamaları 
sonrasında konak puplarından ergin parazitoit çıkış 
yüzdeleri ve bu parazitoitlerin ağırlıkları tespit 
edilmiştir.  Düşük sıcaklık uygulama süresinin 
uzaması parazitoitlerin erginleşmesini olumsuz 
yönde etkilerken, erginleşen parazitoitlerin 
ağırlıklarının etkilenmediği bulunmuştur. 
 
 Anahtar Kelimeler:  Pimpla truonellae, 
parazitoit, düşük sıcaklık.  
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İpekböceği Bombyx mori’de Larval - Pupal 
Metamorfoz Boyunca Anterior İpek Bezinde 
Meydana Gelen Morfolojik Değişimlerin ve 

Ekdizon Reseptör B1 Ekspresyonunun 
Gösterilmesi 
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Anterior ipek bezi ipekböceğinde larvaya 
spesifik bir dokudur ve larval-pupal metamorfoz 
boyunca programlanmış hücre ölümü yoluyla 
dejenere olmaya başlar. Bu dejenerasyonun hem 
apoptotik hem de otofajik karakteristikleri olduğu 
morfolojik ve biyokimyasal olarak gösterilmiştir. 
Böceklerde meydana gelen programlanmış hücre 
ölümünde steroid karakterli hormon olan ekdizon 
anahtar rol oynar. Diğer tüm steroid hormonlarda 
olduğu gibi ekdizon reseptörü de nuklear reseptör 
ailesinin bir üyesidir. Hormon ve ligandın 
bağlanması transkripsiyon faktörü olarak iş görür. 
Drosophila’da yapılan çalışmalar ekdizonun 3 
reseptör izoformu (EcR) – EcR A, EcR B1 ve EcR 
B2 - olduğunu göstermiştir. EcR A metamorfoz 
süresince yeni şekillenen dokularda, EcR B1 ise 
programlanmış hücre ölümü yoluyla dejenere olan 
dokularda baskın olarak bulunmuştur. Bu 
çalışmada, ipekböceği anterior ipek bezinde 
programlanmış hücre ölümünün meydana geldiği 
prepupal dönem ve pupal evrenin ilk saatlerinde 
gözlenen morfolojik değişimler; bunlarla bağlantılı 
olarak da ekdizon reseptör B1 ekspresyonu, 
immunohistokimyasal ve western blotting 
yöntemleri kullanılarak gösterilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Anterior ipek bezi, Bombyx 
mori, ekdizon reseptör B1, programlanmış hücre 
ölümü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


