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Fosfatazlar fosfat monoesterlerini hidrolize 
eden ortak doku enzimleridir. Böceklerde asit 
fosfatazlar lizozomal markır enzimleri olarak 
bilinir. Böceklerde ipek bezleri ve uçma kasları gibi 
metamorfoz süresince dejenerasyona uğrayan doku 
ya da organlarda bol olarak bulunurlar. 
İpekböceğinde larval orta barsak 5. larval evrenin 7. 
gününden itibaren programlanmış hücre ölümü 
yoluyla dejenere olmaya başlar. Bu dejenerasyonda 
lizozomal enzimlerin rol oynadığı düşünülmektedir. 
Bombyx mori’de 5. larval evrenin ilk günlerinde 
yapılan juvenil  hormon uygulamaları doza bağlı 
olarak larval evrenin uzamasıyla sonuçlanır. Larval 
evrenin uzaması orta barsakta meydana gelen 
dejenerasyon sürecini de etkilemektedir. Bu 
çalışmada ipek böceğinde 5. larval evre süresince 
orta barsakta asit fosfataz aktivitesi ve 
programlanmış hücre ölümü arasındaki ilişki 
araştırılmış; juvenil hormonla olan ilişkisini 
açıklığa kavuşturmak için  juvenil hormon analoğu 
fenoxycarb’ın asit fosfataz aktivitesi üzerindeki 
etkisi belirlenmiştir. 
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Bu çalışmada Çanakkale’nin çeşitli 

lokalitelerinden toplanan Emys orbicularis (N: 8) 
ve Mauremys rivulata (N:8) türlerinde bazı 
hematolojik parametrelerin saptanması ve türler 
arası karşılaştırılması amaçlanmıştır. Türlere ait kan 
örneklerinden eritrosit sayısı, hemoglobin, 
hematokrit, Ortalama eritrosit hacmi, Ortalama 

eritrosit hemoglobini, Ortalama eritrosit 
hemoglobin konsantrasyonu, lökosit sayısı olmak 
üzere toplam 7 parametre incelenmiştir. 

Mauremys rivulata’da eritrosit sayısı Emys 
orbicularis’e göre daha yüksek, hemoglobin miktarı 
ve lökosit sayıları birbirine yakın tespit edilmiştir. 
Emys orbicularis’de ortalama eritrosit hemoglobin 
konsantrasyonu, ortalama eritrosit hacmi ve lökosit 
sayısı Mauremys rivulata’dan daha yüksek 
bulunmuştur.  
  
Anahtar Kelimeler:  Emys orbicularis, Mauremys 
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Obezite: Beslenmek Otonomik Olarak mı 
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Gelişmiş toplumlarda görülme oranı 

yüksek olan obezite, vücutta aşırı derecede yağ 
depolanmasıyla oluşan bir hastalık olarak 
tanımlanmaktadır. Obezite kendi başına bir hastalık 
olduğu gibi ayrıca, şeker hastalığı, kalp damar 
hastalıkları, sindirim sistemi rahatsızlıkları, bazı 
eklem hastalıkları, yüksek kolesterol, solunum 
rahatsızlıkları ve kanser gibi birçok hastalığı da 
tetiklemesinden dolayı da önem arz etmektedir. Bir 
bireyin obez olma durumu, vücut kitle indeksi 
(Boddy Mass Index, BMI)’nin hesaplanmasıyla 
belirlenmektedir. Bireyde obezitenin oluşması, 
hormonal faktörler, metabolik faktörler, sinirsel 
etki, bireyin yaşadığı çevre, mesleği, ekonomik 
durumu, beslenme kültürü gibi bazı faktörler 
tarafından etkilenmektedir. Bireyin besin alma 
isteği, serebrumun hipotalamus bölgesinde bulunan 
bazı özel nükleuslar tarafından kontrol 
edilmektedir. Benzer şekilde doygunluk hissinin 
oluşması da serebrumun hipotalamik nükleusları 
tarafından kontrol edilmektedir. Bu nükleuslar 
periferden gelen biyokimyasal (ghrelin ve leptin 
ilişkisi, kolesistokinin gibi) ve sinirsel (vagus siniri 
sinyalleri) sinyallere göre çalışmaktadır. Periferde 
meydana gelen metabolik ve/veya sinirsel 
anormaliler bireyin dengesiz beslenmesini 
tetiklemekte, dolayısıyla da anormal beslenme 
davranışı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, son yıllarda 
yapılan birçok çalışmada, obezitenin oluşumunda 
en etkili faktörün genetik faktörler olduğu tespit 
edilmiştir. Ob genin keşfiyle birlikte, obezite ile 
mücadele farklı bir yön almıştır. Obezitenin 
tedavisinde ise cerrahi mide operasyonları, 
egzersizler, özel diyet uygulamaları, bazı bitkisel 
ilaç kullanımı gibi tedaviler yapılmaktadır. Sonuç 


