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Rat Pençelerinde Karragenin Enjeksiyonu İle 
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Alfa-lipoik asit (ALA) mitokondride 

piruvat dehidrogenaz ve alfa-ketoglutrat 
dehidrogenaz enzimleri için koenzim olarak görev 
yapan bir ditiyoldur. Son yıllarda antioksidant 
özellikleri üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu 
araştırmada ratların pençelerinde karragenin (CAR) 
ile indüklenmiş ödem modelinde ALA, 
indomethazin (IND) ve diklofenak (DIC)’ın oral 
uygulanmasından sonra pençe dokularında ki 
glutatyon peroksidaz (GPx), glutatyon reduktaz 
(GR) enzimleri ve glutatyon (GSH) seviyelerinde 
meydana gelen değişiklikler araştırıldı. Her bir 
grupta 6 rat olmak üzere 36 hayvan 6 gruba ayrıldı 
ve plethismometre ile arka sağ pence hacimleri 
ölçüldü. Hayvanların 3 grubuna ALA (50, 100 and 
200 mg/kg), bir grubuna IND (25 mg/kg) ve bir 
grubunada DIC (25 mg/kg) oral olarak verildi. 
Diğer grup ise kontrol olarak ayrıldı. 1 saat 
sonrasında herbir ratın sağ arka pençesine 0,1 ml 
CAR çözeltisi enjekte edildi. Pençe hacimlerindeki 
değişiklikler 1’er saat arayla 4 saat boyunca 
ölçüldü. Ötenazinin ardından pençeler ayrıldı ve 
sonrasında sıvı nitrojen ile homojenize edildi. 
Homojenize edilmiş dokularda GSH seviyeleri, 
GPx ve GR enzim aktiviteleri ölçüldü. Bu 
araştırmada; 1) CAR ile uyarılmış pençelerde 
meydana gelen ödemin ALA tarafından azaltıldığı 
fakat bu azalmanın IND ve DIC’dan daha düşük 
olduğu, 2) CAR enjeksiyonu sonucu dokularda 
azalan GPx aktivitesinin hem 100 ve 200 mg/kg 
dozlarında uygulanan ALA, hemde IND ve DIC 
tarafından önemli oranda artırıldığı, 3) Aynı şekilde 
CAR tarafından azaltılmış GR aktivitesinin IND ve 
DIC tarafından artırılırken uygulanan ALA’nın 
hiçbir dozu tarafından etkilenmediğini, 4) CAR 
enjeksiyonu ile azalan GSH miktarının hem 
ALA’nın tüm dozları hemde IND ve DIC 
tarafından değişen oranlarda artırıldığı 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar bize CAR ile 
oluşturulan akut enflamasyon modeli kullanılarak 
ALA’nın anti-enflamatuvar etkiye sahip olduğu 
gösterilmiş ve bu etkinin özellikle GSH seviyesinin 
ALA tarafından düzenlenmesi ile ilişkili olabileceği 
kanaatine varılmıştır. 
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Döngüsü: Plazma Redoks Durumunun 
Düzenlenmesinde Eritrositlerin Rolü 

Yeliz ÇAKIR1, Deniz YILDIZ2 
Cebrail Mahallesi, Mimar Sinan Sokak, Eser 
Apartmanı, Kat: 13, No:13, Antakya, Hatay 

Mustafa Kemal Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 
Antakya, Hatay 

ycakiry@gmail.com 
 

               Sunulan çalışmanın amacı sistin-sistein 
döngüsünün eritrositler ve plazma arasında bir 
işlevinin olup olmadığının belirlenmesidir. Sunulan 
bu çalışmada farklı ozmolaritelere sahip değişik 
miktarlarda sistin içeren eritrositler krebs ringer 
fosfat tamponuna inkübasyona bırakılırlar. Sonuçlar 
gösteriyor ki; bufferın ozmolaritesi 310 mOsmol/L 
olduğunda eritrositler sistini çevrelerinden temin 
etmiyorlar. Ayrıca eritrositlerde sistin-sistein 
döngüsü bu izomolar bufferda gözlenmemektedir. 
Bununla birlikte 1200-1400 mOsmol/L arasında 
değişiklik gösteren böbrek özünde hiperozmolar bir 
buffera maruz bırakıldıklarında eritrositler sistini 
çevrelerinden temin etmeye başlarlar ve sistin-
sistein döngüsüne yol açarlar. Sistin temini ve 
sistin-sitein döngüsü, eritrositler ve tampondaki 
serbest-SH konsantrasyonlarının ölçümlerindeki 
değişimlerle karakterize edilirler. Eritrositler 1mM 
sistin içeren 1250 ve 1300 mOsm/L bufferda 
inkübe edildikten sonra ortamdaki serbest–SH 
konsantrasyonları sırasıyla 0,102 ± 0,002 ve 0,241 
± 0,013 µmol/ml/Eritrosit’ e ulaşır. Sonuçlarımız, 
eritrositlerin çoğunlukla böbrek özünde yaygın olan 
hiperozmolar bölgede sistin-sitein döngüsünü 
sergilediklerini göstermektedir. Bu sonuçlar ayrıca 
bu yöntemin biyolojik olarak aktif ve enerjiye bağlı 
olan bir yöntem olduğunu da göstermektedir. 
Gözlemlenen sistin-sistein döngüsü eritrositler 
düşük sıcaklıklarda ve glikoz yokluğunda inkübe 
edildiklerinde inhibe olmaktadırlar. Sonuçlarımızın 
önerdiği nokta; hiperozmolar şartlara maruz 
kaldıklarında eritrositler sistini temin eder, hücre 
içinde sisteine indirger ve ardından çevrelerine geri 
salarlar. Eritrositlerin plazmanın sistin ve sistein 
konsantrasyonlarının düzenlenmesinde bir rolü 
olabilir ve bu yüzden plazmanın redoks durumunun 
düzenlenmesine katkıda bulunuyor olabilir. 
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İki Origanum Türünden Elde Edilen Uçucu 
Yağların Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae)’e 
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Hüseyin ÇETİN, Atila YANIKOĞLU 
Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü, 07058, Antalya 
hcetin@akdeniz.edu.tr 

 
Bu araştırmada, iki Origanum türünden (O. 

onites ve O. minutiflorum) su distilayonu yöntemi 
ile elde edilen uçucu yağların, ev sivrisineği olarak 
bilinen Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae)’e karşı 
ergin öldürücü etkisi fumigasyon yöntemi ile 
araştırılmıştır. Farklı sürelerde (15 ve 30 dakika) ve 
farklı dozlarda (0.1, 0.25, 0.5, 1, 2.5, 5 ve 10 µl/L) 
yapılan araştırmada her iki bitki uçucu yağının doz 
ve temas süresi arttıkça C. pipiens erginleri 
üzerinde öldürücü etkisini arttırdığı görülmüştür. 
Otuz dakika temas süresinde, O. onites 0.5 µl/L ve 
üstü dozlarda, O. minutiflorum 1 µl/L ve üstü 
dozlarda 24 saat sonunda % 100 ölüm sağlamıştır.   
  
Anahtar Kelimeler:  Uçucu yağ, böcek öldürücü, 
Culex pipiens, sivrisinek, Origanum  
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Sivri Kekik ve Mersin Bitkilerinden Elde Edilen 

Uçucu Yağların Akdeniz Un Güvesi Ephestia 
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 Bitkiler tarih boyunca insanlar tarafından 
beslenme, tıp, kozmetik ve böcek öldürme gibi 
amaçlarla kullanılmıştır. Bir çok aromatik bitkinin 
uçucu bileşenler (allelokimyasallar) içerdiği ve bu 
uçucu bileşenlerin böcek öldürücü etkiye sahip 
olduğu bilinmektedir. Bitkisel uçucu yağların 
omurgalılarda düşük düzeyde toksik etki 
göstermesi, doğada çabuk bozunmaya uğraması, 
çevre ve insan sağlığı açısından güvenli bileşenler 
içermesi gibi nedenlerle uçucu yağlara (sekonder 
bitki bileşenlerine) olan ilgi artmıştır. 

 Bu çalışmada, sivri kekik (Satureja 
thymbra L.) ve Mersin (Myrtus communis L.) 
bitkilerinden elde edilen uçucu yağların Ephestia 
kuehniella Zeller ve Plodia interpunctella 
(Hübner)’nın farklı evreleri üzerindeki toksik 
etkileri araştırılmıştır. Sivri kekik ve Mersin 
bitkileri Mersin ilinden toplanmıştır. Bu bitkilerin 
içerdiği uçucu yağlar kurutulmuş bitki 
yapraklarından su buharı distilasyon metodu 
(Clevenger aparatı) kullanılarak elde edilmiştir. 
Uçucu yağlar böceklerin yumurta (0–200 µl/l hava), 
larva (0–200 µl/l hava) ve ergin (0–25 µl/l hava) 
dönemleri için farklı konsantrasyonlarda 24 saat 
süreyle uygulanmıştır. Probit analizi kullanılarak 
her bir evre için etkili olan LC50 ve LC99 değerleri 
hesaplanmıştır.  
 Uygulanan uçucu yağlara karşı en duyarlı 
evrenin ergin evresi, en dayanıklı evrenin ise larva 
evresi olduğu gözlenmiştir. Sivri kekik bitkisinden 
elde edilen uçucu yağların böcek öldürücü etkisinin 
mersin bitkisinden daha fazla olduğu görülmüştür. 
E. kuehniella’ya karşı sivri kekiğin en yüksek 
konsantrasyonları uygulandığında zararlı 
populasyonunun yumurta (200µl/l hava), larva 
(200µl/l hava) ve ergin (25µl/l hava) evrelerinde 
sırasıyla, %96.16, %16.66 ve %100’ ünün öldüğü 
gözlenmiştir. P. interpunctella’ ya karşı 
uygulandığında ise bu oranlar sırasıyla, % 83.33, % 
13.33 ve % 100 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen 
sonuçlar sivri kekik ve Mersin bitkilerinden elde 
edilen uçucu yağların Akdeniz un güvesi ve kuru 
meyve güvesini kontrol etmede kullanılabileceğini 
göstermiştir. 
  
Anahtar Kelimeler:  Uçucu yağ, Satureja 
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 Yaygın pestisit kullanımının çevre ve insan 
sağlığı açısından ortaya çıkardığı olumsuzlukların 
anlaşılmasının ardından zararlı böceklerin 
kontrolünde alternatif metodlar aranmaya 
başlanmıştır. Doğal koşullarda var olan 
entomopatojenler, zararlı böcekler ile mücadelede 
önemli kontrol faktörlerindendir. Mikrobiya kontrol 
biyolojik kontrolün bir parçası olup 
mikroorganizmaların veya onların ürünlerinin 


