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asid (22:6 n3) miktarlarının diyabetli guruplarda 
yüksek olduğu belirlendi (p< 0.05,  p< 0.01). Elde 
edilen sonuçlara göre, mutlak insülin tedavisi 
gerektiren Tip-1 diyabetli ratların dokularında, 
insülin verilmeden uygulanan antioksidan 
maddelerin yetersiz kaldığını ortaya çıkarmaktadır. 
Ayrıca, uygulanan stz’nin pankreas üzerindeki 
hasar verici etkisi, vitamin E düzeyinin azalmasıyla 
gözlenmektedir. Çünkü vitamin E, özellikle hücre 
membranında yer alan ve serbest radikal 
reaksiyonlarında zincir kırıcı bir antioksidan 
maddedir. Vitamin E düzeyinin azalması dokudaki 
serbest radikal düzeyinin artışıyla açıklanabilir. 
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Farklı besinlerin Plodia interpunctella L. Larva 

ve Pupunun Total Lipid ve Total Yağ Asidi 
Bileşimine Etkileri 
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 Bu çalışma fındık, fıstık, ceviz, badem ve 
polen gibi farklı besinlerle beslenen Plodia 
interpunctella larvalarının ve pupalarının total lipit, 
total yağ asidi ve yağ asidi bileşiminin incelenmesi 
amacıyla yapılmıştır. P. interpunctella türü içinde 
fındık, fıstık, ceviz, badem ve polen bulunan 
kavanozlarda 25-30 gün, 30±5 ºC’de ve %65±5 
bağıl nemde kapağı açık etüv içerisinde gelişmeye 
bırakılmıştır. Besinler ile bu besinlerden alınan 
larva ve pupların total lipit, total yağ asidi ve total 
lipide göre total yağ asidi oranları belirlenmiş, yağ 
asidi bileşimleri GC kullanılarak analiz edilmiştir. 
Besinler ve bu besinlerden alınan her iki evreye ait 
yağ asidi bileşiminde en büyük yüzdelerin oleik 
asit, linoleik asit ve palmitik aside ait olduğu, diğer 
yağ asidi yüzdelerinde ise fark bulunduğu tespit 
edilmiştir. 
 
 Anahtar Kelimeler:  Lepidoptera, Pyralidae, 
Plodia interpunctella, total lipit, total yağ asidi, yağ 
asidi bileşimi.  
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Yumurta Parazitoidi Trichogramma sp. 
(Hymenoptera: Trichogrammatidae) 

POPULASYONLARI Arasındaki Esteraz 
Varyasyonunun Elektroforez İle Belirlenmesi 
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 Bu çalışma yumurta parazitoiti 
Trichogramma populasyonları arasındaki esteraz 
varyasyonlarının belirlenmesi için yapılmıştır. 
Günümüzde elektroforez, populasyonlar arası 
enzim varyasyonlarını ölçmek için kullanılan 
yöntemlerden biridir. Enzim analizleri, özellikle 
esteraz Trichogramma türlerinin belirlenmesine 
katkıda bulunmaktadır. Çalışmada farklı 
lokasyonlardan toplanıp laboratuvarda yetiştirilen 
örneklerden 9 farklı Trichogramma populasyonu 
oluşturulmuş ve bunların esteraz izozimleri 
poliakrilamid jel elektroforez (PAGE) yöntemi ile 
belirlenmiştir. Esteraz zimogramları için her 
populasyona ait 20 ergin homojenize edilmiş ve -
20ºC de tutulmuştur. Esteraz bantlarını 
görüntülemek için Fast Blue RR ve substrat olarak 
a-Naphtyl asetat kullanılmıştır. Aktivite boyaması 
sonucunda populasyonların iki farklı esteraz 
izozimine (yavaş: EST1 ve hızlı: EST2) sahip 
oldukları belirlenmiştir. Populasyonlar, elektroforez 
bantları esas alınarak üç gruba ayrılmıştır.   
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Thiohalobenzen Türevi Olan 2,4 Dithiofenoxy 1 

İodo 4-Bromo Benzen Molekülünün Sıçan 
Böbrek Dokusu Oksidatif Olayları Üzerine 
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Flukanazol günümüzde yaygın olarak 
kullanılmakta olan antifungal bir ilaçtır. Yeni 
sentezlenmiş 2,4 dithiofenoxy 1 iodo 4-bromo 
benzen flukanazol ile benzer karbon yapısına sahip 
olmanın yanı sıra düşük konsantrasyonlarda 
flukanozolden daha aktiftir. İlaçların kullanımı 
esnasında ve sonrasında organizmada oksidatif 
olaylar gerçekleşmektedir. Bu çalışmada, anti 


