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Gereçler ve Yöntemler: Ticari işletmelerden sağlanan 40 adet jüvenil S. aurata örneği 15 gün 
boyunca doğal fotoperiyot ve 23±3°C su sıcaklığındaki 100L’lik akvaryumlarda, günde iki kez 
Punto balık yemi ile beslendi. Alıştırma süresi sonunda örnekler rastgele seçilerek her biri onar 
balıktan oluşan üç deneme ve bir kontrol grubuna ayrıldı. Deneme grubuna 96 saat boyunca 
sırasıyla 0.025, 0.05, 0.1 gr/ml konsantrasyonlarda DDVP uygulandı. Deneme süresi bitiminde 
bütün balıklar MS222 ile uyuşturulup disekte edilerek ince bağırsak örnekleri Bouin eriyiğinde 
tesbit edildi. Parafin bloklardan alınan 5µm kalınlığındaki kesitler farklı histolojik ve histokimyasal 
yöntemlerle boyanıp ışık mikroskobuyla incelendi.

Bulgular: Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, DDVP uygulama grubu örneklerinin sindirim 
kanalında deskuamasyon, ülserasyon, lenfosit infiltrasyonu ve nekroz gibi ciddi histolojik değişimler 
not edildi. Doku ve hücre düzeyindeki deformasyon ve dejenerasyonların artan konsantrasyona 
paralel olarak arttığı kaydedildi.

Sonuç: Zirai mücadelede çok yaygın kullanılan DDVP’nin S. aurata sindirim kanalında oluşturduğu 
hasar, homeostazisin bozulduğu yönünde yorumlandı.
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Amaç: Bu araştırmada bazı bitki uçucu yağlarına ait ana bileşenler olan cineole, alpha-pinene ve 
terpinen-4-ol’ün çeşitli hastalıklara neden olan organizmaların mekanik vektörü olarak bilinen 
Alman hamamböceği, Blattella germanica L.’ya karşı repellent (uzaklaştırıcı) etkisi araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Y-tube olfaktometre yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmada 
olfaktometrenin uygulama koluna 100 µl uçucu yağ bileşeni emdirilmiş pamuk, kontrol koluna ise 
100 µl su emdirilmiş pamuk koyulmuştur. Sistem 3 dakika çalıştırarak hava akımı oluşturulmuş 
ve bileşenin yeteri kadar sistem içinde buharlaşması sağlanmıştır. Denemeler 4 tekrarlı, 25’er 
adet nimf kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Olfaktometrede 10 dakikada aralıklara bir saat gözlem 
yapılmış uygulama ve kontrol kollarındaki bireyler sayılarak not edilmiştir. Uygulama grubundaki 
bireylerin toplam bireylere oranı dikkate alınarak repellent etki değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırmamızda kullanılan tüm bileşenlerin Alman hamamböceği üzerinde farklı 
oranlarda uzaklaştırıcı etkiye sahip olduğu, genel olarak repellent etkinin %57.2 ile %96.4 arasında 
değiştiği tespit edilmiştir. Atmış dakika maruz kalma süresi içerisinde ana bileşenlerden cineole 
%93.3-96.4, terpinen-4-ol %68.9-77.8, alpha-pinene 57.2-70.3 arasında değişen oranlarda repellent 
etkili bulunmuştur. Bileşenler kendileri arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak tüm zaman 
aralıklarında cineole en etkili bileşen olarak belirlenirken, terpinen-4-ol ve alpha-pinene arasında 
belirgin bir farklılık görülmemiştir. 

Sonuç: Bitki uçucu yağ bileşenleri hamamböceklerine karşı farklı oranlarda repellent özellikte 
olup, biyolojik pestisitlerin geliştirilmesinde bir kaynak olarak kullanılabilirler.
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