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PE–095

Beslenme Sıklığının Larva Parazitoiti Bracon hebetor
(Hymenoptera: Braconidae)’un Ömür Uzunluğu ve 

Parazitleme Kapasitesi Üzerine Etkisi 

Sevgi Kahraman Bakır, Seda Tak, Tayfun Kaya, Ülkü Canpolat, Aydın Ş. Tunçbilek
Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kayseri, sevgi@erciyes.edu.tr

Amaç: Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) depolanmış ürünlerde zarar yapan Lepidopter 
larvalarına karşı kullanılan etkili bir biyolojik mücadele ajanıdır. Ergin dönemde alınan besin 
parazitoitin fizyolojisini ve dolayısıyla ömrünü etkilemektedir. Bu çalışmada B. hebetor erginlerinin 
ömür uzunluğu ve parazitleme kapasitesi üzerine beslenme sıklığının etkileri araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: B. hebetor erginleri 27±1°C ve % 70±5 nispi neme ve 14:10 
(Aydınlık:Karanlık) saatlik ışıklama süresine ayarlanmış yetiştirme odasında üretildi. Dişi ve 
erkekler (<24 saat) cam tüplere birer birer yerleştirildi ve 2, 3, 4, 5 ve 6 gün arayla sulandırılmış bal 
(1:1) ile beslendi. Denemeler 6 tekerrürlü olarak kuruldu ve erginler ölünceye kadar gözlendi 
ve sonuçlar kaydedildi. 

Bulgular: Araştırma sonucunda beslenme aralığı uzadıkça ömrün azaldığı görülmüştür. 2, 3, 4, 
5 ve 6 günde bir beslenen dişilerin ortalama ergin ömür uzunluğu sırasıyla 59, 47, 40, 22 ve 8 
gün; erkeklerde ise 52, 48, 42, 38 ve 31 gün olarak belirlenmiştir. Beslenme aralığı (sıklığı) ve 
cinsiyetler arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. 

Sonuç: Yapılan çalışma sonucunda beslenme aralığının B. hebetor dişi ve erkek ömrü üzerine 
ve parazitleme kapasitesi üzerine etki etmiştir. Bal gibi karbonhidrat kaynaklarının parazitoitin 
üretiminde önemli olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bracon hebetor, beslenme sıklığı, larva parazitoiti, ömür uzunluğu

PE–096

Trombosit Kökenli Büyüme Faktörünün Dermal Yara Dokusu
 Antioksidan Kapasitesi Üzerine Etkileri

Kaan Kaltalıoğlua, Sibel Gökşena, Fatmanur Tuğcu Demirözb,
Nevin Çelebib, Şule Coşkun Cevhera

a Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Teknikokullar, Ankara,
kaan.kaltalioglu@gmail.com

b Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji ABD, Etiler, Ankara

Amaç: Serbest radikaller yara iyileşmesi de dahil olmak üzere çeşitli biyolojik reaksiyonlarda 
önemli roller oynarken, aynı zamanda da birçok hastalığın patogenezinde etken olabilirler. Serbest 
radikaller ve hastalıklar arasındaki ilişki serbest radikaller ve antioksidanlar arasındaki dengeye 
bağlıdır. Eksojen olarak trombosit kökenli büyüme faktörü (PDGF) uygulanmasının yara iyileşme 
oranının arttırılması ve iyileşmenin hızlandırılması üzerine olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. 
Çalışmamızda PDGF’nin rat sırtında oluşturulan normal kesi yaralarında 3. günde yara dokusu 
antioksidan kapasitesi üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
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Gereçler ve Yöntemler: Ratlar; kontrol (n=6), tedavisiz (n=6), kitosan (n=6) ve kitosan+PDGF 
(n=6) olarak 4 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu hariç tüm hayvanlarda sırtta orta hattın iki yanında 
eksizyonel kesi yaraları oluşturulmuştur. PDGF grubunda yaralara her gün birer kez topikal 
yolla kitosan jel içerisinde PDGF-BB (7 ng/ml), kitosan grubunda ise aynı miktarda kitosan jel 
uygulanmıştır. İyileşmenin 3. gününde ratlar feda edilerek yara dokusu GSH, AA seviyeleri ve SOD 
aktivitesi spektrofotometrik yöntemle ölçülmüştür.

Bulgular: PDGF uygulanan grup ile diğer gruplar karşılaştırıldığında, PDGF uygulanan grubun 
yara dokusu GSH seviyeleri 3. günde her iki gruba göre de anlamlı olarak artmıştır (P < 0,05). 
PDGF uygulanan grubun yara dokusu AA seviyesi kitosan grubu ile karşılaştırıldığında 3. günde 
anlamlı olarak artmıştır (P < 0,05). PDGF uygulanan grubun yara dokusu SOD enzim aktivitesi ise 
diğer iki grupla karşılaştırıldığında anlamlı bir değişiklik tespit edilmemiştir (P > 0,05).

Sonuç: PDGF jelin enzimatik olmayan antioksidanları arttırarak iyileşmenin erken evrelerinde 
yara dokusu antioksidan kapasitesinin artmasına katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Bu bilgiler 
ışığında, PDGF-BB içeren kitosan jelin yara iyileşmesi sırasında oksidatif dengenin korunmasına 
yardımcı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: PDGF, Yara İyileşmesi, Antioksidan, GSH, AA.

Teşekkür: Bu çalışma Gazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun G.Ü.ET-10.117 
nolu kararı ile gerçekleştirilmiştir.

PE–097

Epileptik Sıçanlarda Sodyum Valproatın Karaciğer ve 
Böbrek Dokularinda Nitrik Oksit ile İlişkisi

Ayşegül Kapucu, Samet Acar, Neslihan Ferak, Kadriye Akgün-Dar
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Zooloji ABD, İstanbul

aysegulkapucu@hotmail.com

Amaç: Epilepsi hastalarının tedavisinde çok sık ve uzun süreli olarak kullanılan ilaçlardan 
biri olan sodyum valproat (SV) karaciğerde metabolize edilir ve çok sayıda metaboliti oluşur. 
Metabolitlerinin çoğu, SV’ın glukronid ve 3-oxo-valproik asit formuna dönüştürülmesiyle 
oluşurlar. Metabolitlerin bir kısmı güçlü antiepileptik etki gösterirken, bazıları SV’ın hepatotoksik 
ve teratojenik etkisinden sorumludur. SV’ın %30-40’ı metabolize olmadan atılır. Çalışmamızda, 
pentilentetrazol (PTZ) ile oluşturduğumuz kindling epileptik model hayvanlara SV uygulanmasının 
karaciğer ve böbreklerinde nitrik oksit ile olan ilişkisi araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntemler: Her grupta 6 hayvan olacak şekilde kontrol (0.5 ml fizyolojik tuzlu su, ip, 
her gün), kindling grubu (40 mg/kg PTZ/0.5 ml FTS, ip, gün aşırı), sodyum valproat (200 mg/
kg/ 0.5 ml FTS, ip, her gün) ve PTZ+ sodyum valproat uygulanan gruplar oluşturuldu. Kindling 
epilepsi oluşturmak amacıyla dört hafta boyunca gün aşırı PTZ uygulanan hayvanlar deney 
sonunda 30 dakika süreyle gözlemlenerek latans, frekans ve nöbet şiddetleri belirlendi. Deney 
sonunda hayvanların karaciğer ile böbrek dokuları alınarak endoteliyal nitrik oksit sentaz (eNOS) 
ve indüklenebilir NOS dağılımları incelendi. 


