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derecede farklılıklar gösterdiği ve oleik asitin 
(C18:1) tüm evrelerde en bol bulunan yağ asiti 
olduğu belirlendi. Hem parazitoit hem de konak 
türünde bolluk derecesine göre dört yağ asitinin, 
oleik asit (C18:1), palmitik asit (C16:0), linoleik 
asit (C18:2) ve stearik asit (C18:0) şeklinde çoktan 
aza doğru sıralandığı görüldü. Parazitoitin larva, 
pup ve erginleri ile parazitlenmiş ve 
parazitlenmemiş konak larvasında doymuş, 
doymamış ve aşırı doymamış yağ asiti oranları 
arasında önemli derecede fark olduğu tespit edildi. 
Çalışma sonuçları, parazitoit ve konak türün besin 
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve buna bağlı olarak 
parazitoitlerin kitle halinde üretilmesinde yararlı 
olabilecek verilere ulaşmamızı sağlayacaktır. 
Ayrıca elde edilen verilerin böcek biyokimyası, 
fizyolojisi, gelişim biyolojisi ve biyolojik kontrol 
ile ilgili çalışmalara da ışık tutacağı 
düşünülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Lipit, yağ asitleri, Apanteles 
galleriae, Galleria mellonella, parazitleme 
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 Konak türe yumurta bırakan dişi 
parazitoitin ovipozisyon öncesi veya esnasında 
konağa enjekte ettiği salgıların konak fizyolojisini 
düzenleyen maddeler ihtiva ettiği bilinmektedir. 
Parazitoit larvasının konak böcek içerisinde 
beslenip geliştiği göz önüne alındığında, konak-
parazitoit ilişkisinin tam olarak aydınlatılabilmesi 
için parazitoit kaynaklı salgıların konak metabolik 
faaliyetlerinin düzenlenmesinde ne derece etkili 
olduğunun ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu 
amaç doğrultusunda, çok sayıda zararlı Lepidopter 
türün prepup ve pupunda soliter, idiobiont ve 
endoparazitoit olarak gelişen Pimpla turionellae L. 
(Hymenoptera: Ichneumonidae) dişilerinden elde 
edilen zehir salgısının ve doğal parazitlemenin 
konak tür, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: 
Pyralidae) pup hemolenfi toplam protein miktarına 
etkileri belirlendi. Konak ve parazitoitler 25±2 °C 
sıcaklık, % 60±5 bağıl nem ve 12:12 saat (Aydınlık: 

Karanlık) fotoperiyot uygulanan laboratuar 
şartlarında yetiştirildi.  
 P. turionellae’nın zehir salgısının konak 
pup hemolenfi toplam protein miktarına etkilerinin 
belirlenebilmesi için konak puplarına LD99 değeri 
altındaki farklı kese eşdeğeri zehir dozları (KEZ) 
(0.05, 0.02, 0.01 ve 0.005) enjekte edildi. Doğal 
parazitlemenin etkisini araştırmak amacıyla 1-2 
günlük G. mellonella pupları P. turionellae dişileri 
tarafından parazitletildi. Kontrol gruplarını boş 
enjeksiyon ve fosfat tamponlu fizyolojik su (PBS) 
enjeksiyonu yapılmış puplar ile herhangi bir işleme 
tabi tutulmamış puplar oluşturdu. Enjeksiyon ve 
parazitlemeyi takiben 4, 8 ve 24 saat sonra 
puplardan hemolenf örnekleri alındı ve örneklerin 
toplam protein miktarları belirlendi. Farklı dozdaki 
zehir enjeksiyonu, dördüncü saatin sonunda konak 
pupunun toplam protein miktarında çok az bir 
değişikliğe neden olurken doğal parazitlemenin 
protein miktarını arttırdığı görüldü. Sekizinci saatin 
sonunda farklı KEZ dozları ve doğal parazitlemenin 
protein miktarını önemli oranda azalttığı, 24. saatin 
sonunda ise kontrol ile karşılaştırıldığında önemli 
bir değişikliğin olmadığı tespit edildi. 
 
Anahtar Kelimeler: Hemolenf, toplam protein, 
Pimpla turionellae, Galleria mellonella, parazitoit 
zehiri.  
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Omurgalı embriyonik gelişiminde erkek 

eşemin farklılaşması sırasında fetal Sertoli 
hücrelerinden salgılanan Anti Müller Hormon 
(AMH/MIS), Müller kanalının körelmesini tetikler 
ve genital sistem erkek yönünde farklılaşır. 
Glikoprotein yapısındaki AMH, parakrin etki 
gösterir ve embriyonik Müller kanalı 
epiteliyumunda bir seri apoptotik değişikliğe neden 
olur. Müller kanalının gerilemesine neden olan 
moleküler mekanizmalar bilinmemektedir. 
Hücrelerarası çok çeşitli moleküler tanıma 
mekanizmalarında glikokonjugatların, özellikle de 
uç glikan olan sialik asidin (Sia) gittikçe artan 
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rolüne dayanarak, AMH ile reseptörü arasındaki 
tanıma olaylarında da Sia’nın iş görmesi olasıdır. 
Bu bilgiler ışığında çalışmanın amaçlarından ilki; 
tartışmalı literatür bilgisi ile karşılaştırmak için ♂ 
genital sistemin (gonadlar ve kanallar) gelişiminin, 
özellikle de Müller kanalının farklılaşma ve yıkılım 
süreçlerinin fare embriyolarında günlük olarak 
izlenmesidir. İkinci olarak; AMH’nin sentezlenme 
ve salınma süreçleri ile hormonun bağlandığı 
reseptör yerlerin belirlenmesi ve son olarak; 
AMH’nin yapısındaki Sia’ların gösterilmesidir. 

Bunun için; Balb/c tipi fareler, içinde 
sodyum klorür ve altlık materyali olarak talaş 
bulunan plastik kafeslerde 20-24ºC sıcaklık, 14 saat 
aydınlık 10 saat karanlık fotoperiyotta normal pelet 
yem ve kaynatılmış musluk suyu kullanılarak 
yetiştirildiler. Fare embriyolarının elde edilmesi için, 
dişi farelerin üreme siklusları vaginal smear alınarak 
kontrol edildi. Östrus siklusunda olan dişi fareler 
erkeklerle çiftleştirildi. Yapılan sürekli kontrollerde 
vaginal plak oluşumu gözlenen fareler hamileliğin 0. 
günü olarak kabul edildi. Hamileliğin 11-16. 
günlerinde servikal dislokasyon ile öldürülen 
farelerden embriyolar çıkarıldı. Histolojik 
incelemeler için, Bouin tespit solüsyonu ile tespit 
edildi. Bilinen işlemlerden geçirilerek parafine 
gömüldü. Alınan 5 µm’lik seri kesitler 
Hematoksilen-Eozin ile boyandı. AMH’nin 
belirlenmesi için, anti-AMH (MIS goat polyclonal 
IgG) ve FITC işaretli sekonder antikor (donkey 
anti-goat IgG-FITC) kullanıldı ve Leica DM 4000B 
flüoresan mikroskopta incelenerek fotoğraflandı. 
Sia’nın gösterilmesi için bu şekere özgün olarak 
bağlanan FITC işaretli lektinlerden (Limax flavus 
aglütinin-LFA; Limulus polyphemus aglütinin-
LPA) yararlanıldı. 

Eşeysel farklılığın henüz oluşmadığı 11. 
gündeki embriyoda gonadlar, mezonefrozla ilişkili 
genital kabartılar olarak ayırt edildi. Bu dönemde 
Müller kanalı (Paramezonefrik kanal) henüz 
oluşmadığı için sadece Wolf kanalı (Mezonefrik 
kanal) gözlendi. Gonadların eşeysel farklılığının 
oluştuğuna ilişkin çelişkili literatür bilgisi bulunan 
12. gündeki embriyoda, testis ile ovaryum 
farklanmasının başladığı ve gelişen Müller kanalının 
da Wolf kanalının hemen dış kısmında yer aldığı 
gözlendi. Müller kanalındaki yıkımın, 15. gündeki 
embriyolarda bazal tabakanın bozulması, kanalı 
oluşturan hücrelerin sayısı ile kanal çapında azalma 
ve bazı epitel hücrelerde apoptotik morfoloji ile 
ayırt edildi. 16. gündeki embriyoda, Müller kanal 
lümeninin tamamen kapandığı ve Müller kanalı 
çevresinde yoğun mezenşimal hücre birikimi 
belirlendi. Anti-AMH uygulaması sonucunda 
flüoresan işaretlenmelerin, Wolf kanalı çevresinde 
bulunmayıp, Müller kanalı çevresinde yoğunlaştığı 
görüldü. Bu bulgu, AMH reseptörlerinin Müller 
kanalı çevresindeki mezenşim hücrelerinde yer 
aldığını bildiren literatür bilgisi ile uyumludur. 

Floresan işaretlenme, AMH sentez yeri olan 
testislerdeki Sertoli hücrelerinde de gözlendi. Tüm 
Sia çeşitleriyle bağ yapabilen LFA ve LPA 
lektinlerin kullanımıyla, AMH yapısındaki Sia’lar 
gösterildi. Sia’ların bağ tipini özel olarak tanıyan 
lektinlerin kullanımıyla Sia tiplerinin belirlenmesi 
çalışmaları devam etmektedir. 

 
 

Bu çalışma 107T129 No.lu proje ile TÜBİTAK 
tarafından desteklenmektedir. 
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Nitrik Oksit (NO), fizyolojik ve patolojik 

olaylarda fonksiyonu olan ve Nitrik Oksit Sentaz 
(NOS) tarafından sentezlenen önemli bir haberci 
moleküldür. Hipertiroidin, çeşitli kardiyovasküler 
bozukluklara sebep olduğu bilinmektedir. 
Çalışmamızda, bir antioksidan olan α-lipoik asidin 
L-tiroksin ile oluşturulan hipertiroidli hayvanların 
tiroid dokusundaki NOS dağılımına olan etkisinin 
incelenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmada, 56 adet Swiss albino erkek 
sıçan (250-300g) kullanılarak, her grupta 8 hayvan 
olacak şekilde 7 grup oluşturuldu. 0.4 mg/kg L-
tiroksin 2 hafta süresince ağızdan verilerek 
hipertiroid grubu oluşturuldu. Hipertiroidi 
oluşturulan bu hayvanların bir grubuna 1 hafta 
boyunca 60 mg/kg α-lipoik asit (ağızdan), bir 
grubuna 30 mg/kg L-NAME (ip), diğer bir grubuna 
ise L-NAME+α-lipoik asit birlikte uygulandı. 
Ayrıca bir hafta boyunca FTS, α-lipoik asit, L-
NAME uygulanarak kontrol grupları oluşturuldu. 

Deney sonunda hayvanlardan alınan doku 
örneklerinde genel histolojik yapıya, endoteliyal 
NOS (eNOS) ile uyarılabilir NOS (iNOS) 
dağılımlarına ve kanda T3, T4, serbest T3, serbest 
T4, TSH değerlerine bakıldı. 

L-tiroksin verilerek hipertiroidi oluşturulan 
grupta, T3, T4, TSH, serbest T3, T4 değerleri arttı. 


