
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

1084

PE–171

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

PE–172

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 ‰ 
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85-5 aralığında değişen tuzluluğa sahip seyreltilmiş kültürlerde gözlendi. Çalışma periyodu boyunca 
11 siliyat türü ayırt edildi. Euplotes moebiusi Kahl, 1932, Protospathidium sp., Pseudocohnlilembus 
pusillus (Quennerstedt, 1869), P. persalinus Evans & Thompson, 1964, Oxytricha oxymarina 
Berger, 1999, Oxytricha sp., Urosoma sp. Bryophylum sp. Bu siliyat türlerinin deskripsiyonları 
yapıldı. Yeterli sayıda elde edilemediği için üç hypotrich türünün teşhisi yapılamadı. 

Canik tuzlası Van il merkezi ile Erciş ilçesi arasında yer alır, kaynak suyu tuzlasıdır (38° 50’kuzey 
enlemi; 43° 26’doğu boylamı).

Sonuç: Tür çeşitliliği açısından Canik Tuzla’sının oldukça fakir olduğu belirlendi. Bu durumun 
olası nedenleri tartışıldı.

 Anahtar Kelimeler: Ekstrem habitat, Tuzla, Kriptik siliyatlar 

Teşekkür: Bu çalışmayı 2009-FBE-YL-027 numaralı proje olarak destekleyen Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi, Bilimsel Projeleri Başkanlığına teşekkür ederiz.

PE–173

Zonguldak Bölgesi Karışık Yaprak Döken Orman Alanında Yaşayan 
Kemiricilerin (Mammalia: Rodentia) Populasyon Büyüklüklerinin 

Markalama Yöntemiyle Belirlenmesi

Deniz Şenol, Mustafa Sözen
Bülent Ecevit Üniversitesi, Merkez, Zonguldak, denizsenol@hotmail.com.tr

Amaç: Zonguldak ilinde bulunan kemirici populasyonlarının yoğunluğunun tespit edilmesi ve 
türlerin üreme siklusları ile erginliğe ulaşma zamanlarının tespiti amaçlanmaktadır. Bir türün 
koruma statüsünün değerlendirmesi ve yok olma tehlikesinin belirlenmesinin anahtar belirteci 
populasyon büyüklüğüdür. IUCN ve diğer koruma kriterleri için veriler bu yolla elde edilmektedir. 
Ayrıca ortaya çıkarılacak veri ile bölgede sürdürülmekte olan fonksiyonel ormancılık faaliyetlerine 
veri sağlanması, bölgede yapılacak olan biyoçeşitlilik çalışmalarına altlık sağlamak, tür veya alan 
koruması çalışmaları için veri sağlamak amaçlanmaktadır. Bununla birlikte zaman içerisinde 
kemiricilere bağlı ortaya çıkabilecek hastalıklar durumunda, benzeri çalışmanın tekrarlanarak 
kemirici sayısının nasıl değiştiğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma alanı Zonguldak ili, Kozlu ilçesi, Olukyanı köyü sınırları 
içerisinde yer alan bir yaprak döken karışık orman alanıdır. Çalışılan alanın büyüklüğü 1 hektardır 
(10.000 m2). Belirlenen karışık yaprak döken orman alanına ayda 1 kere ardışık 2 gün gidildi. 
Alana 100 adet Sherman canlı yakalama kapanı kuruldu ve aynı yerde 2 gün kaldı. Kapanlar sabah 
gün doğumundan sonra ve akşam gün batımından önce olmak üzere günlük 2 kez kontrol edildi, 
yakalanan hayvanlar alanda eter ile bayıltılıp kulaklarına metal markalar takıldı. Ayrıca hayvanların 
ağırlıkları, tüm boy, kuyruk, ardayak, kulak uzunluklarının ölçüleri alındı. Ayrıca hayvanın fiziksel 
anomalisinin, yarasının ya da parazitinin olup olmadığı, emziklilik ve scrotum durumunun kayıtları 
alındı ve hayvanlar tekrar aynı yere serbest bırakıldı. Bayıltılan her bir kemirici örneğinin sağ 
kulağına metal marka (6 mm uzunluğunda, küçük memeli kulak markası) takıldı. Marka üzerinde 
0001’den başlayarak 1000’e kadar seri halde numaralar bulunmaktadır. Bu sayede her bir hayvana 
sıra numarası ile farklı numaralara sahip markalar takıldı. 


