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Çalışmada, miyadında, spontan vajinal yolla olan 
doğumlardan alınan göbek kordonlarından izole 
edilen umbilikal arter ve venler kullanılmıştır. 
Şeritlerin endotel tabakasının  sağlam olmasına 
özen gösterilmiştir. Preparatlar 25 ml Krebs - 
Henseleit solüsyonu içeren, 37 ºC ’de ısıtılan ve % 
5 CO2 - % 95 O2 ile gazlandırılan organ banyolarına 
asılarak 1 g gerilim uygulanmıştır. Dinlenme 
süresinin sonunda, dokulara 37 ºC ’de 5-HT (10-9 - 
10-4 M) ve ACh (10-9 - 10-4 M) uygulanarak 
kümülatif konsantrasyon-cevap eğrileri alınmıştır. 
Aynı işlem 28  ve 41 ºC ‘de tekrarlanmıştır. Isıtma 
ve soğutma esnasında bu ajanlara bağlı kasılmalara 
nitrik oksidin rolünü belirlemek amacıyla yapılan 
deneylerde ise  NG-nitro-L arjinin metil ester (L-
NAME, 10-4 M) varlığında dokulara 5-HT veya 
ACh ilave edilmiştir. Her bir dokuda kasıcı 
ajanlardan sadece biri denenmiştir. Umbilikal arter 
ve vende ısıtma ve soğutma esnasında, her iki 
kasıcı ajana verilen maksimum kasılma cevapları 
değişmezken,  28ºC ‘de duyarlılık anlamlı olarak 
artmış  41 ºC’de ise azalmıştır. L-NAME ile 
inkübasyondan sonra her iki damar preparatında da 
ısıtma ve soğutmaya verilen cevaplar 
değişmemiştir.  
 Sonuç olarak izole insan umbilikal arter ve 
veninde yapılan bu in vitro çalışmada, 5-HT ve 
ACh ile elde edilen kasılma cevaplarında 
temperatür değişikliğine bağlı olarak gözlenen 
cevaplarda nitrik oksidin rolünün olmadığı 
düşünülmektedir. 
 
 Anahtar Kelimeler: 5-HT, ACh, insan umbilikal 
damarları, temperatür, nitrik oksid  
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 Bu çalışmada, bir tatlı su salyangozu olan 
Melanopsis praemorsa’nın vücut lipitleri, ince 
tabaka kromatografisi ile fraksiyonlandi. 
Gastropodun total vücut lipitleri ile fosfolipit ve 
nötral fraksiyonlarındaki yağ asitleri gaz 
kromatografi ve gaz kromatografi/kütle 
spektrometresi cihazları ile analizlendi. 
 Analizlerde, doymuş yağ asitlerinden 9:0, 
12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0 ve 18:0; tek 
doymamış yağ asitlerinden 16:1n-7,  18:1n-9, 

20:1n-9 ve aşırı doymamış yağ asitlerinden 18:2n-
6, 18:3n-3, 20:2n-6, 20:3n-6, 20:4n-6 ve 20:5n-3 
saptandı. Değişik lipit fraksiyonlarında bu 
bileşenlerin yüzde değerleri karşılaştırıldı. Yüzde 
dağılımda en çok 16:0, 18:1n-9 ve 18:2n-6  yağ 
asitleri saptandı. 
  
Anahtar Kelimeler: Melanopsis praemorsa, yağ 
asiti içeriği.  
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Bu çalışmada, konak yoğunluğunun gregar 

bir parazitoid türü olan B. hebetor’da gelişme 
süresi, verim ve eşey oranına etkisi araştırılmıştır. 
Çalışmada konak olarak, un güvesi Ephestia 
kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)’nın son 
evre larvaları kullanılmıştır. 0-24 saat yaşlı ergin bir 
çift parazitoid 1, 2, 4 veya 8 konak larvasının 
bulunduğu petri kaplarına konulmuş ve parazitoid 
ile larvaların 24 saat etkileşimine izin verilmiştir. 
Aynı parazitoitlere her defasında yeni konak 
larvaları ve besin verilmek suretiyle, bu işlem 10 
gün süresince tekrarlanmıştır. Petri kapları her gün 
kontrol edilerek, yeni erginlerin gelişimi için 
gerekli süre, çıkan ergin sayısı ve eşeyi 
kaydedilmiştir. Çalışma sonucunda, konak 
yoğunluğunun parazitoidin ergin öncesi gelişim 
süresini önemli ölçüde etkilemediği gözlenmiştir. 
Toplam verim ile ilgili sonuçlar 
değerlendirildiğinde, 2, 4 veya 8 konak larvası 
verilen parazitoidlerden elde edilen toplam oğul döl 
sayısı birbirinden farklı olmazken, 1 konak larvası 
kullanılan grupta diğer üç gruba göre daha az 
sayıda oğul döl elde edilmiştir. Ayrıca, konak 
yoğunluğu arttıkça, erkek eşey oranının azaldığı 
belirlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler:  Bracon hebetor, konak 
yoğunluğu, verim, eşey oranı, gelişme süresi  
 
 
 
 
 
 
 
 


