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değerlerinde daha belirgin bir artışa neden oldu. Sonuçta istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 
5-Aza-dC uygulaması toplam lipit ve yağ asidi değerlerini dişilerde daha fazla etkiledi.

Sonuç: DNA metiltransferaz enziminin inhibitörü olan 5-Aza-dC, in vitro ve in vivo çalışmalarda 
kullanılan bir demetilasyon ajanıdır. 5-Aza-dC’nin böcekler üzerindeki etkilerinin araştırıldığı 
bu tip model çalışmalar, 5-Aza-dC ve buna benzer maddelerin böceklerin genetik yapılarını nasıl 
etkileyebileceği konusunda ve diğer omurgasız canlılar üzerindeki etkileri ile ilgili yapılacak 
araştırmalarda yararlı olacaktır. Ayrıca, böcek gelişiminin farklı safhaları ile eşeyler arasında 
lipit ve yağ asidi içerikleri arasındaki farklılıkların belirlenmesi, bunların çok farklı metabolik 
fonksiyonları ve homeostasisin devamlılığındaki önemli rolleri nedeniyle böceğin fizyolojik 
ihtiyaçları konusunda da önemli bilgilere ulaşılmasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Apanteles galleriae, 5-Aza-dC, lipit, yağ asidi, parazitleme

Teşekkür: Bu çalışma, “TÜBİTAK 109T004 - Hızlı Destek Programı” kapsamında gerçekleştiril-
miştir.
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Amaç: Bu çalışmada, parazitoit Dibrachys boarmiae dişilerinin toplam karbohidrat, lipit ve 
glikojen miktarına çiftleşmenin etkisi araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada parazitoit olarak D. boarmiae ve konak olarakta Galleria 
mellonella prepupları kullanılmıştır. Denemeler 25±2ºC sıcaklık ve %65±5 nisbi nem 
koşullarındaki laboratuvar şartlarında yapılmıştır. Çalışmalar süresince herhangi bir fotoperiyodik 
rejim uygulanmamıştır.

Çiftleşmenin parazitoit dişilerinin toplam karbohidrat, lipit ve glikojen miktarına etkilerini incelemek 
için yeni çıkmış 100 parazitoit dişisi 50’şerlik iki gruba ayrılmıştır. İlk gruptaki dişiler çiftleşmemiş 
dişilerden oluşmuştur ve rastgele seçilen 10 tane dişi ergin olur olmaz alınarak, -50ºC’deki derin 
dondurucuda analizleri yapılıncaya kadar muhafaza edilmişlerdir. İkinci gruptaki dişilerin ise, yine 
aynı gün yaşlı 25 erkek parazitoitle bir gün süresince çiftleşmeleri sağlanmıştır. Bir gün sonra, 
erkek parazitoitler ilk gün grubunun 10 dişisi ile birlikte alınmışlardır. Daha sonra her iki gruptan 
ayrı ayrı üç gün boyunca 10’ar dişi parazitoit rastgele seçilerek, analizleri yapılıncaya kadar derin 
dondurucuda muhafaza edilmiştir. Parazitoitlerdeki metabolik aktivitelerin büyük kısmı ergin 
hayatın ilk üç gününde meydana geldiği için, gruplar üç gün olarak planlanmıştır. Geriye kalan 
ergin parazitoitler de ölünce alınarak analizleri yapılmıştır.

Örneklerin analizleri, van Handel (1985a ve b) tarafından gerçekleştirilen spektrofotometrik 
yöntem kullanılarak yapılmıştır.
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Bulgular: D. boarmiae dişilerinin ilk ergin olduklarında, toplam karbohidrat miktarı 33,63 µgr 
iken, toplam lipit miktarı 37,66 µgr ve toplam glikojen miktarı 9,38 µgr olarak bulunmuştur. 

1. gün çiftleşmemiş parazitoit dişilerinde sırasıyla, 63,17 µgr karbohidrat, 32,01 µgr lipit ve 31,73 
µgr glikojen bulunurken, çiftleşmiş dişilerde bu değerler sırasıyla 60,49 µgr, 29,36 µgr ve 32,03 
µgr’dır. 

2. gün çiftleşmemiş parazitoit dişilerinde sırasıyla 69,39 µgr karbohidrat, 23,95 µgr lipit ve 30,54 
µgr glikojen bulunurken, çiftleşmiş parazitoit dişilerinde bu değerler sırasıyla 67,09 µgr, 22,88 µgr 
ve 31,05 µgr olarak bulunmuştur. 

3. gün çiftleşmemiş parazitoit dişilerinde 40,81 µgr karbohidrat, 19,62 µgr lipit ve 17,84 µgr 
glikojen varken, çiftleşmiş parazitoit dişilerinde aynı değerler sırasıyla 37,33 µgr, 17,36 µgr ve 
20,51 µgr olarak bulunmuştur.

Çiftleşmemiş parazitoit dişilerinin ölülerindeki toplam karbohidrat miktarı 25,22 µgr, toplam lipit 
miktarı 15,10 µgr ve toplam glikojen miktarı 3,65 µgr olarak bulunmuştur. Aynı değerler, çiftleşmiş 
parazitoit dişilerinin ölüleri için sırasıyla, 25,94 µgr, 9,07 µgr ve 2,35 µgr olarak bulunmuştur.

Sonuç: Yapılan analizler sonucunda, çiftleşmenin parazitoit D. boarmiae dişilerinin toplam 
karbohidrat, lipit ve glikojen miktarına istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Çiftleşme, parazitoit, karbohidrat, lipit, glikojen
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Amaç: Çalışmamızda İpekböceği(Bombyx mori)’nin arka barsağındaki larval-pupal gelişim 
periyodunun gösterilmesi ve bu gelişim periyodunun hormonlarla bağlantısının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda böceklerin yaşamında önemli fizyolojik fonksiyonları yerine 
getiren sindirim sisteminin bir parçası olan arka barsağın larval-pupal dönemdeki değişimi ve bu 
olay üzerinde endokrin koşulların etkisi ortaya çıkarılacaktır. Amacımız bu konudaki literatür 
eksikliğini kapatarak; böcek fizyolojisi ile ilgili çalışan araştırıcılara yeni bakış açıları sağlamaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Gelişim sürecinin hormonlarla bağlantısını araştırmak için juvenil hormon 
analoğu fenoksikarb uygulaması yapılmıştır. Hayvanların bir kısmı uygulama yapılmadan kontrol 
grubu olarak ayrılmıştır; bir kısmına da 5. larval evrenin 0. gününde 1ng fenoksikarb topikal olarak 
uygulanmıştır. Hem kontrol hem de 1ng fenoksikarb uygulama grubuna ait örneklerde, 5. larval 
evrenin 0. gününden itibaren pupaya kadar her gün arka barsaklar çıkarılmıştır; bir kısmı histolojik 
işlemler için tespit solusyonlarına konulmuş, bir kısmı da biyokimyasal işlemler için – 80ºC’ye 
kaldırılmıştır. 

Histolojik işlemler için, tespit edilen örneklerden parafin bloklar oluşturulmuştur. Daha sonra 
bloklardan kesitler alınmış ve uygun boyama metodu uygulanmıştır. Barsak histolojisini ve 
meydana gelen dejenerasyonu göstermek için Hematoksilen&Eosin ile boyama yapılmıştır. 


