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artmış gibi görünse de, özellikle küresel ısınma gibi 
büyük ölçekli çevre sorunlarının yıkıcı etkilerinden 
kaçınmak için acilen yeni bir kültürel devrim 
gerçekleşmesi gerekli görülmektedir. Bu, 
dünyadaki yaşamın hiçbir unsurunu tehlikeye 
düşürmeden bugünkü neslin ihtiyaçlarını 
karşılamak olarak ifade edilen “sürdürülebilir 
kalkınma” kavramının gerek ulusal gerekse 
uluslararası boyutta önem kazanmasına neden 
olmuştur. Ancak sosyal evriminin tüketim toplumu 
haline getirdiği bireyler ve toplumların bu yeni 
anlayışı benimsemeleri zorlu ve zaman alacak bir 
süreci ifade etmektedir. Sürdürülebilir bir dünya 
görüşü yaratmak, bireyden toplumlara yaşam 
felsefesi haline dönüşmesi gereken ve beklenen, 
mantıksal bir süreci gerekli kılan yeni bir yaşam 
anlayışına dikkat çekmektedir.   
  
Anahtar Kelimeler: Sosyal evrim, sürdürülebilir 
kalkınma, çevre, ekoloji, doğal kaynak  
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Parazitoit Venturia canescens (Gravenhorst) 
(Hymenoptera: Ichneumonidae) İle 

Parazitlenen, Konak Ephestia kuehniella (Zeller) 
(Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının 
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Denemeler üç farklı sıcaklıkta (18, 25 ve 

32ºC), %65±5 bağıl nem ve sürekli aydınlık içeren 
laboratuar şartlarında yapılmıştır.  

 Parazitoit Venturia canescens 
(Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae) ile 
parazitlenen un güvesi Ephestia kuehniella (Zeller) 
(Lepidoptera: Pyralidae) larvalarının 
hemolenfindeki total protein, lipit ve karbohidrat 
miktarlarındaki değişmeler larvanın 
parazitlenmesinden sonra geçen süreye (1,5 ve 8 
gün) ve sıcaklığa (18, 25 ve 32ºC) bağlı olarak 
incelendi. Total protein lipid ve karbohidrat 
miktarlarının belirlenmesinde kolorimetrik 
yöntemler kullanılmıştır. 

V. canescens tarafından parazitlenen un 
güvesi larvalarının hemolenf protein, lipid ve 
karbohidrat miktarları zamana ve sıcaklığa bağlı 
olarak değişmiştir. Parazitlenen konak larvalarında 
parazitlenmeden sonra geçen süreye ve sıcaklığa 
bağlı olarak hemolenfteki toplam protein 
konsantrasyonun arttığı tespit edildi. Hemolenfteki 
toplam protein miktarı larval gelişim süresince 
artmıştır. Buna karşın konak hemolenfindeki lipit 

ve karbohidrat miktarları parazitoidin larval gelişim 
döneminde azalmıştır. 

 Bu sonuçlar V. canescens tarafından 
parazitlenen konak E. kuehniella larvalarının 
hemolenfinde incelenen tüm maddelerde sıcaklığa 
ve parazitlenme sonrası geçen süreye bağlı olarak 
önemli değişimlerin olduğunu göstermektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Venturia canescens, 
parazitoit, Ephestia kuehniella, hemolenf, protein, 
lipit, karbohidrat  
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Epilepsi araştırmalarında kullanılan 

yöntemlerden biri, kindling olarak adlandırılan ve 
amigdalanın tekrarlayan elektriksel uyarılmasıdır. 
Diğer taraftan memelilerdeki pek çok fizyolojik 
aktivitenin ritmi ventral hipotalamusta bulunan 
suprakiyazmatik nukleusta konumlanmış biyolojik 
bir saat tarafından kontrol edilmektedir. Bu 
çalışmada elektrik şoku ile elektro konvulsif 
nitelikli tonik nöbet oluşturmak amacı ile kullanılan 
Moğolistan gerbillerinin lokomotor aktivite 
ritimlerinde ve miktarlarında meydana gelebilecek 
muhtemel değişimler araştırıldı. Deney öncesi 
gerbillerin lokomotor aktiviteleri, besin ve su 
tüketimleri 8 gün süresince kaydedildi. Daha sonra 
gerbillerin amigdala bölgesine (koordinatlar 
bregmaya göre: frontal -0.5 mm; lateral +0,1 mm 
and ventral −5,2 mm) metal elektrod yerleştirildi. 
Cerrahi operasyondan 5 gün sonra, 0.2 saniyelik ve 
10 mA lik elektriksel uyarılara başlandı.  Günde iki 
defa sabah 08:00 ve akşam 17:00 olmak üzere 
stimülasyon 5 gün süresince uygulandı. Uygulama 
sonunda gerbiller tekrar koşu tekerleklerine 
yerleştirildi ve lokomotor aktiviteleri ile besin ve su 
tüketimleri iki hafta süresince kaydedildi. Kontrol 
grubundaki gerbiller deney grubundakilere benzer 
cerrahi oprasyona ve manipülasyona tabii tutuldular 
ancak elektrik akımı verilmedi. Kindling gerbillerin 
lokomotor aktivite ritmini değiştirmedi (p>0.05) 
ancak lokomotor aktivite miktarını anlamlı şekilde 
arttırdı (p<0.05). Benzer şekilde yeme-içme 
ritminde anlamlı bir değişiklik olmadı (p>0.05) 
ancak miktarlarının arttığı (p<0.05) kaydedildi. Bu 
sonuçlar göstermektedir ki, kindling amaçlı 
amigdalaya uygulanan kronik elektriksel 
stimülasyon gerbillerin aktivite ritmini değil ancak 
aktivite miktarını değiştirmektedir. 
 


