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Bu çalışmada, Eğirdir Gölünün yabancı 
(ekzotik) türlerinden olan gümüş balığı (Atherina 
boyeri Risso,1810)’nın beslenme özellikleri 
araştırılmış ve göl ekosistemindeki muhtemel 
etkileri tartışılmıştır. Bu amaçla, Mart 2006 - 
Ağustos 2007 tarihleri arasındaki 18 aylık süreçte 
aylık olarak toplanan örneklerin sindirim sistemleri 
incelenmiştir. Balığının sindirim sisteminde 
Rotifera, Cladocera, Copepoda, Ostracoda, 
Gastropoda, Bivalvia (Dreissena polymorha) 
larvası, Amphipoda (Gammarus spp.), Isopoda 
(Asellus aquaticus), Ephemeroptera, Trichoptera, 
Diptera (larva ve pupa), Hemiptera, Nematoda ve 
Syanobakteri gruplarına rastlanılmıştır. Bu balığın 
diyetleri arasında Cladocera, D. Polyphorma 
larvası, Gammarus spp., A. aquaticus ve Diptera 
(larva ve pupa) en yaygın tüketilen besin grupları 
olup, balık yumurtası ya da larvasına 
rastlanılmamıştır. Özellikle genç evrelerinde 
zooplankton üzerinde baskı kuran gümüş balığının, 
besin tercihi ergin dönemlerinde bentik 
organizmalara değişim göstermiştir.  
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Açlığın Beyin Korteksinin Sensomotor, Limbik 

ve Orbital Bölgelerindeki 
Nötral Peptid Hidrolazların Aktifliği Üzerine  
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 Bu çalışmada, açlığın farklı dönemlerinde 
beyin korteksinin sensomotor, limbik ve orbital 
bölgelerindeki nötral peptid hidrolaz (NPH)’ların 

aktifliğinin belirlenmesi amaçlandı. Araştırmada 
100 adet Wistar Albino rat kullanıldı.  Ratlar 1, 3 ve 
5 gün sürelerle aç bırakıldı. Beyin korteksinin 
sensomotor, limbik ve orbital bölgelerindeki nötral 
peptid hidrolaz aktivitesi biyokimyasal olarak 
belirlendi. Ayrıca, bu bölgeler histokimyasal olarak 
da incelendi.  
 Açlığın ilk günlerinde beyin korteksinin 
nöronları organizmayla ilgili olan gıda motivasyonu 
uyartılarına cevap verirken, açlığın daha ileri 
dönemlerinde nöronlar protein sentezleyebilmek 
için kendi varlıklarını korumaya çalışmaktadırlar. 
Morfolojik değişikliklerin sensomotor bölgenin 3. 
ve 5. katlarında diğer korteks bölgelerinden daha 
çabuk ve daha derin olduğu gözlendi. Açlığın süresi 
uzadıkça sensomotor bölgeden sonra ilk olarak 
limbik bölgede ve daha sonraki açlık günlerinde de 
orbital bölgede histolojik değişiklikler meydana 
gelmektedir. 
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Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: 

Ichneumonidae) Zehiri ve Parazitlemesinin 
Konak Galleria mellonella L. (Lepidoptera: 

Pyralidae) Toplam ve Farklı Hemosit Sayılarına 
Etkileri 
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 Parazitoitlerin konak böcek içinde 
gelişimi, biyokimyasal ve hormonal etkileşimler ve 
konak bağışıklık sisteminin baskılanması gibi çeşitli 
faktörlere bağlıdır. Ovipozisyon esnasında ergin 
dişi parazitoit tarafından konak içine bırakılan zehir 
ve yumurtalık proteinleri gibi salgılar başarılı bir 
parazitleme ve konak hemositleri ile sağlanan 
hücresel bağışıklık tepkilerini baskılamakta önemli 
olmaktadırlar. 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 parazitlemesinin konak 
tür, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: 
Pyralidae)’nin larval ve pupal dönemlerinde toplam 
ve farklı hemosit sayılarına etkileri belirlendi. 
Konak ve parazitoitler 25±2 0C sıcaklık, % 60±5 
bağıl nem ve 12:12 saat (Aydınlık: Karanlık) 


