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Amaç: Parazitoit türlerin konaklarındaki metabolik faaliyetleri zehir ya da yumurtalık sıvısı 
içerikleriyle düzenledikleri bilinmektedir. Yumurta bırakma ve parazitleme esnasında veya 
sonrasında farklı mekanizmalar ile konak uygunluğunu sağlayan parazitoit türler, konaklarının 
hemolenf içeriğinde de değişiklikler meydana getirebilmektedir. Bu nedenle, çalışmada Pimpla 
turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) zehir enjeksiyonu ve parazitlemesini müteakip farklı 
zamanlarda konak Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) larva ve pupalarının hemolenf 
total karbohidrat ve lipid miktarındaki değişimler belirlenerek karşılaştırıldı.

Gereç ve Yöntem: İdiobiont soliter pup endoparazitoiti P. turionellae ve konak tür büyük 
balmumu güvesi, G. mellonella 25 ± 2 °C sıcaklık, % 60 ± 5 nispi nem ve 12: 12 (Aydınlık: 
Karanlık) fotoperiyot uygulanan laboratuar şartlarında yetiştirildi. Değişen kese eşdeğeri zehir 
(KEZ) dozlarında P. turionellae zehir enjeksiyonu ve parazitlemesinin larva ve pup evresinde 
konak hemolenfinde bulunan karbohidrat ve lipid miktarı üzerine etkileri belirlendi. Hemolenf 
karbohidrat ve lipid içeriklerinin belirlenmesi için sırası ile Van Handel’in geliştirdiği antron ve 
vanillin- fosforik asit metotları kullanıldı.

Bulgular: Larval evrede, zehir dozu miktarı arttıkça karbohidrat miktarında kontrol gruplarına göre 
azalma meydana geldi. En düşük miktar (2,63 ± 0,41 µg) 4’üncü saatte 0,5 KEZ’lik uygulamada 
görüldü. Pupal evrede en fazla artış (7,41 ± 0,71 µg) 0,01 KEZ dozunda 4’üncü saatte gözlendi. 
Karbohidrat miktarının pupal evrede larval evreye oranla daha az miktarda bulunduğu tespit edildi. 
Larval hemolenf lipid miktarındaki en yüksek artış (10,18 ± 0,94 µg) 0,02 KEZ enjeksiyonunun 
ardından 4’üncü saatte görüldü. Pupal hemolenfteki lipid miktarı en fazla 0,005 KEZ’lik uygulamayı 
takiben yine 4’üncü saatte gözlendi. Pupal evredeki lipid miktarının larval evreye göre daha yüksek 
miktarda olduğu belirlendi. 

Sonuç: Düşük dozda zehir uygulanması karbohidrat ve lipid miktarında hormesis etkisi yarattığı 
değerlendirilmekte ve metabolik ihtiyaçlar konak evresine göre farklılıklar gösterebilmektedir. 
Araştırmada elde edilen sonuçların biyolojik kontrol çalışmalarında, IPM programlarında ve 
biyolojik kaynaklı maddelerin oluşturulmasında yarar sağlayacağı düşünülmektedir.
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