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İnsan Sağlığında İlaç Olarak Kullanılan Böcekler

Utku Şanver, Serdar Tezcan
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Bornova, İzmir, utkusanver@hotmail.com

Amaç: Böcekler başta tozlaşma olmak üzere doğada önemli işlevler yerine getirmekte, bu arada 
insan yaşamında da besin maddesi olmasının yanı sıra boya ve dokuma sanayileri için önemli girdi 
oluşturmakta ve zaman zaman sağlık sorunlarının çözümü için ilaç olarak da kullanılmaktadır. Bu 
çalışmada insan sağlığında ilaç olarak kullanılan böceklerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma geniş çaplı bir kaynak araştırmasına dayanmaktadır. Bu kapsamda 
yerli ve yabancı kaynaklar incelenerek elde edilen bilgiler sistematik şekilde değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışma sonucunda Insecta sınıfına ait 12 takımdan 47 familyaya ait 105 böcek türünün 
ilaç olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Hymenoptera takımı 8 familyada yer alan 45 türle öne çıkmış 
olup, bu takım içinde yer alan Apidae familyası ise 19 türle dikkat çekmiştir.

Böceklerle tedavi yani entomoterapinin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerin Asya, Afrika, Latin 
Amerika ve Avrupa kıtalarında yer aldığı görülmüştür. Çalışmada böceklerin entomoterapide 
kullanım şekilleri, kullanıldığı hastalıklar gibi konular ele alınarak örneklerle sunulmaktadır.

Sonuç: Bu çalışmanın sonunda böceklerin insan sağlığında tedavi amacıyla kullanımına dikkat 
çekilmiş ve konu geçmişten geleceğe yönelik bir bakış açısı içinde irdelenerek, böceklerin 
entomoterapi yönündeki öneminde farkındalık yaratılmasına katkı sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Entomoterapi, böceklerle tedavi, insan sağlığı
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Ekstrem Habitatlarda Gizli Siliyat Türlerinin 
(Protista Ciliophora) Belirlenmesi

Naciye Gülkız Şenler, İsmail Yıldız, Mehmet Münir Yüce
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Van, ngulkiz@hotmail.com

Amaç: Ekstrem bir habitat olan Canik Tuzlası’nda (Erciş-Van) gerçekleştirilen bu çalışmada kriptik 
(gizli) siliyat türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Materyalimizi ekstrem habitatı temsilen seçilen tuzladaki potansiyel siliyat 
türleri oluşturmaktadır. Bu amaç için tuzlada bulunan 56 kurutma havuzundan steril koşullarda 
kompozit örnekler alındı. Su örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal parametreleri belirlendikten 
sonra çeşitli seyreltmeler yapılarak siliyat kültürleri hazırlandı. Kültürlerde üreyen siliyat türleri, 
hem canlı hem de çeşitli gümüş impregnasyon teknikleri uygulanarak incelendi. Morfolojik ve 
morfometrik karakterizasyonları yapıldıktan sonra, protozoolojide kullanılan temel eserlerden 
yararlanılarak türlerin teşhisleri gerçekleştirildi. 

Bulgular: Değişik zamanlarda alınan örneklerin başlangıç tuzluluk oranları ‰170-340 arasında 
ölçüldü. Seyreltmeye tabi tutulmayan örneklerde hiçbir aktif siliyat türü gözlenmedi. Siliyat türleri ‰ 


